
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

«ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

На правах рукопису 

 

 

КОЖУРІНА ВІРА МИКОЛАЇВНА 

 

 

УДК 352: 332.2.021 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

281 – публічне управління та адміністрування  

 

Публічне управління та адміністрування 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного 

управління та адміністрування 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

__________________ В.М. Кожуріна  

 

Науковий керівник – Мамонова Валентина Василівна, доктор наук з 

державного управління, професор 

 

Харків – 2021 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Кожуріна В.М. Публічне управління земельними ресурсами 

територіальних громад. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Навчально-

науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021.  

 

У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, що полягає в 

обґрунтуванні теоретичних засад та розробленні практичних рекомендацій 

щодо удосконалення публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад. Запропоновано концепт системи управління 

земельними ресурсами територіальної громади, який містить модернізовану 

організаційно-функціональну структуру керуючої підсистеми (введення 

районної префектури з контрольно-наглядовими та координаційними 

повноваженнями та залучення жителів громади до процесу прийняття рішень 

щодо управління земельними ресурсами), що дасть змогу збалансувати поділ 

функцій щодо управління земельними ресурсами на місцевому рівні, знизити 

корупційні ризики, покращити якість надання відповідних адміністративних 

послуг, забезпечити публічність управління у цій сфері суспільних відносин. 

В рамках запропонованого концепту розроблено модель взаємодії суб’єктів 

публічного управління земельними ресурсами територіальних громад. 

В процесі дослідження удосконалено підхід до систематизації складу 

земельних ресурсів територіальних громад на основі визначення правового 

статусу та форми власності земель: вузький – фактичний та широкий – 

територіальний. Відповідно до вузького підходу, до земель територіальних 

громад віднесено лише сукупність земельних ділянок комунальної власності 

з визначеним правовим статусом, відповідно до яких органи місцевого 

самоврядування приймають рішення в межах наданих їм повноважень. 

Згідно з широким підходом, до земельних ресурсів територіальної громади 
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віднесено всі землі, незалежно від форми власності (комунальна, державна, 

приватна), що знаходяться в межах території громади, на яку 

розповсюджується юрисдикція її органів місцевого самоврядування, а саме: 

1) землі комунальної власності, що знаходяться в межах населених пунктів, 

якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування; 2) землі 

приватної власності (адже вони є базою оподаткування і наповнюють бюджет 

громади, виконують соціальну функцію, є базою для розселення жителів 

громади та ведення ними особистого господарства); 3) землі державної 

власності, що не підлягають передачі до комунальної (земельні ділянки, на 

яких розташовані державні підприємства, установи, організації, будівлі 

органів державної влади), але розташовані в межах громади; 4) землі з 

невизначеним правовим статусом (процес передачі яких з державної до 

комунальної власності триває, або ще не розпочатий), що розташовані поза 

межами населених пунктів. 

Проведено науковий міждисциплінарний аналіз (право, економіка, 

геодезія, екологія, державне управління) поняття «земельні ресурси» як 

об’єкту публічного управління та виокремлено особливості земельних 

ресурсів територіальної громади як основи розвитку місцевої економіки, 

наповнення бюджету, підвищення рівня інвестиційної привабливості, 

ведення господарської діяльності.  

В роботі обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-

правового забезпечення публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад на основі історичного аналізу законодавчої бази та 

узагальнення зарубіжного досвіду у сфері землевпорядкування та ведення 

інформаційно-кадастрових систем, що полягає у відкритті доступу до 

суміжних з державним геокадастром реєстрів. Запропоновано ряд змін до 

базових нормативно-правових актів, що регулюють питання публічного 

управління земельними ресурсами територіальних громад: Земельного 

кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доопрацювання 
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проєктів законів, що мають регулювати діяльність префектур. Доведено 

необхідність прийняття законів «Про засади адміністративно-

територіального устрою», «Про місцевий референдум» та «Про громадський 

контроль». Прийняття запропонованих змін дозволить: визначити статус 

адміністративно-територіальної одиниці базового рівня та її меж; закріпити 

механізми співпраці суб’єктів публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад; унормувати участь громади у прийнятті рішень з 

питань управління її земельними ресурсами. 

В процесі дослідження удосконалено класифікацію суб’єктів 

публічного управління земельними ресурсами шляхом їх групування за 

ознакою прийняття рішень на внутрішні (органи місцевого самоврядування; 

громада як сукупність жителів) та зовнішні (органи виконавчої влади, 

установи, організації, що безпосередньо приймають управлінські рішення 

щодо земель або об’єктів, які на них розташовані, а також є розпорядниками 

інформації про земельні ресурси). Зовнішні суб’єкти публічного управління 

впорядковано у два класи за критерієм наявності владних повноважень: 1) на 

такі, що є лише розпорядниками інформації, 2) на такі, до переліку 

повноважень яких віднесено управління земельними ресурсами 

(територіальний структурний підрозділ Держгеокадастру України, сектор 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації, 

департаменти екології та природних ресурсів, агропромислового розвитку, 

культури і туризму, національностей та релігій обласної державної 

адміністрації, Фонд державного майна України), або об’єктами, що на них 

знаходяться (басейнові управління водних ресурсів, лісогосподарські 

підприємства, регіональні компанії з постачання газу та електроенергії). 

Дістав подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат публічного 

управління та адміністрування шляхом формулювання авторських визначень 

понять «межі територіальної громади», «земельні ресурси громади», 

«адміністративно-територіальна одиниця базового рівня», «управління 

земельними ресурсами громади»: «межі територіальної громади» – умовна 
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замкнена лінія на поверхні землі, що була визначена на місцевості і внесена 

до державного геокадастру, яка відокремлює адміністративно-територіальну 

одиницю базового рівня від інших та проходить по зовнішній межі населених 

пунктів, що увійшли до складу громади; «земельні ресурси громади» – 

обмежена територіально сукупність земельних ділянок різної форми 

власності (комунальна, державна, приватна), різного цільового призначення, 

розпорядження якими входить до повноважень сільських, селищних, міських 

рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ та їх виконавчих 

органів; «адміністративно-територіальна одиниця базового рівня» – частина 

території України, що є основою для функціонування територіальної громади 

і на яку розповсюджується юрисдикція її органів місцевого самоврядування; 

має свої межі та є територіальної основою для організації влади в Україні. 

В рамках дослідження підходів до складу земельних ресурсів 

територіальних громад сформульовано авторське уніфіковане визначення 

поняття «управління земельними ресурсами територіальної громади» як 

комплексу дій активного суб’єкта публічного управління, спрямованих на 

об’єкт, який повинен мати організований характер та бути спрямованим на 

досягнення певної мети: раціонального землекористування, якісного 

проведення землевпорядних робіт та інвентаризації земель, залучення 

інвестицій та моніторинг сплати земельних податків, проведення грамотної 

екологічної політики в межах громади. 

Дістала подальшого розвитку змістовне наповнення правовідносин 

щодо власності на землю у громаді у частині розкриття механізму 

визначення територіальної юрисдикції органів місцевого самоврядування з 

урахуванням принципу повсюдності як зовнішньої нерозривної межі 

населених пунктів, що входять до складу територіальної громади. Визначено, 

що формою реалізації органами місцевого самоврядування права 

комунальної власності на землю є прийняття відповідно до власних і 

делегованих повноважень рішень, які законодавством віднесено до їх 

компетенції. Формою безпосередньої реалізації громадою (як сукупністю 
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жителів), права комунальної власності на земельні ресурси, визначено 

місцевий референдум, загальні збори жителів – якщо йдеться про 

розпоряджання землею. Якщо йдеться про користування землею, то 

відповідно до норм Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

мешканцям громади надається право користуватись об’єктами благоустрою 

населених пунктів, до яких законом віднесені території загального 

користування. Виходячи з основних функцій управління (планування, 

організація, мотивація і контроль), зазначено, що стосовно безпосередньої 

участі громади в публічному управлінні землями комунальної власності, 

чинним законодавством визначено участь громади лише у формі контролю. 

Дістала подальшого розвитку методика оцінки якості публічного 

управління земельними ресурсами територіальних громад у частині 

систематизації існуючих та запровадження запропонованих критеріїв оцінки 

(фінансово-вартісного, соціального, інвестиційної привабливості, рівня 

землевпорядкування, стратегічного планування розвитку земельних 

відносин, інформаційного забезпечення), з визначенням змістовної сутності 

кожного з них та величин виміру в натуральних показниках, що дозволить 

надавати комплексну оцінку якості публічного управління. 

Ключові слова: територіальна громада, земельні ресурси, земельна 

децентралізація, система публічного управління земельними ресурсами 

громади, земельна реформа, адміністративно-територіальний устрій. 

 

ABSTRACT 

Kozhurina V.M. Public administration of territorial community land 

resources. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the Doctor of Philosophy in public 

management and administration on a specialty 281 «Public Management and 

Administration». – V.N. Karazin National University in Kharkiv, Kharkiv, 2021. 

In the dissertation work the scientific task, which consists in substantiation 

of theoretical foundations and development of practical recommendations on 
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improving public administration of territorial community land resources has been 

solved. The concept of the territorial community land administration system, which 

contains a modernized organizational and functional structure of the administration 

subsystem (introduction of the district prefecture with control, supervisory and 

coordinating powers and involvement of community residents in the decision-

making process on land asministration) has been proposed. It will enable to 

balance the division of functions regarding administration of land resources at the 

local level, reduce corruption risks, improve the quality of providing relevant 

administrative services, ensure publicity of administration in this area of public 

relations. Within the framework of the proposed concept, a model of interaction 

between subjects of public administration of territorial communiy land resources 

has been developed. 

In the course of the research the approach to systematization of the 

composition of territorial community land resources on the basis of determining 

the legal status and form of land ownership has been improved: narrow approach is 

actual and broad one - territorial. According to the narrow approach, only a set of 

communally owned land plots with a certain legal status is attributed to the lands 

of territorial communities, in accordance with which local governments make 

decisions within the powers granted to them. According to a broad approach, all 

lands, regardless of the form of ownership (communal, state, private), located 

within the territory of the community, which are subject to the jurisdiction of its 

local government bodies, are attributed to the land resources of a territorial 

community, namely: 1) communally owned lands, located within the settlements, 

which are administered by local government bodies; 2) privately owned lands 

(because they are the basis of taxation and fill the community budget, perform a 

social function, are the basis for the resettlement of community residents and 

running their personal household); 3) state-owned lands that are not subject to 

transfer to communal (land plots on which state enterprises, institutions, 

organizations, buildings of state authorities are located), but are located within the 

community; 4) lands with undefined legal status (the process of transferring of 
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which from state to communal ownership is ongoing, or has not yet begun), located 

outside the settlements. 

Scientific interdisciplinary analysis (law, economics, geodesy, ecology, 

public administration) of the concept of "land resources" as an object of public 

administration has been carried out and features of land resources of the territorial 

community as a basis for local economy development, filling the budget, 

increasing the level of investment attractiveness, economic management activities 

have been highlighted. 

The paper substantiates proposals for improving the regulatory framework 

for public administration of territorial community land resources based on 

historical analysis of the legal framework and generalization of foreign experience 

in the field of land administration and keeping information and cadastral systems, 

which opens access to the registers adjacent to the state Geocadastre. A number of 

changes in the basic normative legal acts regulating the issues of public 

administration of  territorial community land resources have been proposed: the 

Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Local State Administrations”, the 

Law of Ukraine “On Local Government in Ukraine”, revision of draft laws which 

must regulate activities of prefectures. The necessity of adopting the laws "On the 

Principles of Administrative and Territorial Organization", "On Local 

Referendum" and "On Public Control" has been proved. Adoption of the proposed 

changes will enable: to determine the status of the administrative-territorial basic 

level unit and its boundaries; to consolidate the mechanisms of cooperation of 

subjects of public administration of territorial community land resources; to 

normalize community participation in decision-making on the administration of its 

land resources.  

In the course of the study the classification of the subjects of public 

administration of land resourses has been improved by grouping them on the basis 

of decision-making into internal (local government bodies; community as a set of 

residents) and external (executive power authorities, institutions, organizations that 

directly make managerial decisions regarding land or objects that are located on it, 
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and are also managers of information about land resources). External subjects of 

public administration are ordered into two classes according to the criterion of 

power availability: 1) those that are only information managers, 2) those whose list 

of powers includes land resources administration (territorial structural unit of the 

State Geocadastre of Ukraine, urban planning and architecture sector of the district 

state administration, departments of ecology and natural resources, agro-industrial 

development, culture and tourism, nationalities and religions of the regional state 

administration, State Property Fund of Ukraine), or objects located on them (basin 

water resources administrations, forestry enterprises, regional gas and electricity 

supply companies). 

The conceptual and categorical apparatus of public administration and 

management has been further developed by formulating the author's definitions of 

the concepts of "boundaries of the territorial community", "community land 

resources", "administrative-territorial basic level unit ", "community land resources 

administration":"territorial community boundaries " is a conditional closed line on 

the land surface, which was determined on the ground and entered into the state 

Geocadastre, which separates the administrative-territorial basic level unit from 

others and runs along the outer border of settlements that are part of the 

community; "сommunity land resources" is a territorially limited set of land plots 

of various forms of ownership (communal, state, private), for various purposes, the 

disposal of which is within the powers of village, settlement, town councils in the 

field of land relations on the territory of villages, settlements and their executive 

bodies ; "administrative-territorial basic level unit " is a  part of the territory of 

Ukraine, which is the basis for the functioning of the territorial community and 

which is subject to the jurisdiction of its local governments; has its boundaries and 

is the territorial basis for the organization of power in Ukraine. 

As part of the study of approaches to the composition of territorial 

community land resources the author's unified definition of the concept of " 

territorial community land administration" has been formulated as a set of public 

administration active subject’s actions, aimed at an object that should have an 
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organized nature and be aimed at achieving a specific goal : rational land use, high-

quality land administration and land inventory, investment attraction and 

monitoring land tax payment, conducting a competent environmental policy within 

the community. 

The content filling of legal relations on land ownership in the community 

has been further developed in terms of defining the mechanism for determining the 

territorial jurisdiction of local governments, taking into account the principle of 

universality as an external inseparable boundary of settlements that are part of the 

territorial community. It has been determined that the form of implementation of 

the right of communal ownership of land by local government bodies is the 

adoption, in accordance with their own and delegated powers, of decisions which 

are referred to their competence by the legislation.  .The local referendum, the 

general meeting of residents, in the case of land administration, has been defined as 

the form of direct realization of the right of communal ownership of land resources 

by the community (as a set of residents). When it comes to land use, then in 

accordance with the provisions of Law of Ukraine " On the improvement of 

settlements” residents of the community are given the right to use objects of the 

improvement of settlements, to which public areas are referred by the law. Based 

on the main administration functions (planning, organization, motivation and 

control), it has been noted that regarding the direct participation of the community 

in public management of communal lands, the current legislation defines 

community participation only in the form of control. 

The methodology for assessing the quality of public administration of 

territorial community land resources in terms of systematization of existing and 

introducing the proposed assessment criteria (financial and value, social, 

investment attractiveness, level of land administration, strategic planning for the 

development of land relations, information support), with definition of the 

substantive essence of each of them and the values of measurement in physical 

terms, which will enable to provide a comprehensive assessment of the quality of 

public administration has been further developed 
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Key words: territorial community, land resources, land decentralization, 

system of public administration of community land resources, land reform, 

administrative-territorial structure. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасних умовах 

активних процесів децентралізації владних повноважень по управлінню 

земельними ресурсами, а також передачі земель сільськогосподарського 

призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність, 

важливим для забезпечення ефективного розвитку територіальної громади, є 

застосування інноваційних методів та інструментів управління. Наявна 

законодавчо-нормативна база та наукова парадигма потребують 

доопрацювання з метою регулювання відносин між органами державної 

влади та місцевого самоврядування з приводу управління земельними 

відносинами. 

Науковий аналіз територіальної громади як суб’єкта права комунальної 

власності набуває практично-прикладного значення у контексті вирішення 

актуальних питань місцевого рівня. Особливої уваги потребує відповідний 

аналіз правового режиму земель комунальної власності, як матеріальної 

основи місцевого самоврядування. Окрім того, активні процеси 

децентралізації дають черговий поштовх для проведення землевпорядних 

робіт, які мають бути здійснені якісно та системно з метою наповнення 

інформаційних баз. Враховуючи викладене, актуальним завданням для науки 

публічного управління є формування такої управлінської моделі, в якій всі 

суб’єкти прийняття рішень будуть діяти злагоджено, в рамках наданих 

законом повноважень, а результатом їх діяльності будуть якісно нові 

управлінські рішення, щодо земельних ресурсів.  

Різним аспектам означеної тематики приділяли увагу вчені багатьох 

галузей: державного управління, історії, земельного та адміністративного 

права, аграрних наук, економічної теорії. Так, правові та організаційні засади 

управління земельними ресурсами, як особливим видом комунальної 

власності територіальних громад становлять науковий інтерес для 

К. Апанасенко, М. Баймуратова, Р. Гринюка, В. Кампо, В. Мамонової, 

В. Устименка та ін. 
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Механізми державного управління земельними ресурсами 

досліджували: В. Андрейцев, Ю. Білик, А. Даниленко, М. Калюжний, 

М. Ковальський, М. Латинін, А. Мартин, А. Третяк та ін. Обґрунтування 

необхідності розширення повноважень органів місцевого самоврядування у 

сфері земельних відносин знаходить своє відображення у працях 

В. Андрейцева, В. Балезіна, Ю. Вовка, Б. Єрофеєва, І. Каракаша, 

М. Краснової, А. Мірошниченка, О. Мордвінова, В. Носіка, Ю. Шемшученка, 

М. Шульги та ін. 

Значна кількість вчених зосереджувала увагу на достатньо вузькій 

проблематиці, яка при цьому входить у сферу управління земельними 

відносинами громад. Так, аспекти формування ринку сільськогосподарських 

земель та удосконалення правового регулювання відносин власності 

досліджували Ю. Білик, П. Саблук, Л. Новаковський. Особливості механізмів 

державного управління земельними ресурсами адміністративно-

територіальних одиниць розкриває у своїх працях В. Пересоляк. Природу 

права комунальної власності на землю, поняття та склад земель 

територіальних громад становлять науковий інтерес для А. Кулинича. 

Еколого-економічні показники ефективності землекористування, та 

проблеми землевпорядкування громад знайшли своє відображення в працях 

О. Новаковської. Проблеми оцінки ефективності управління земельними 

ресурсами становлять науковий інтерес для таких вчених, як Г. Бистров, 

С. Дем’яненко, В. Шебанін та ін. 

Але, не зважаючи на значний масив наукових напрацювань з означеної 

проблематики, залишається значна кількість питань, що потребують 

дослідження в сфері управління земельними відносинами територіальних 

громад. Це підтверджується динамічністю реформ, які зачіпають питання 

земельної децентралізації. 

В результаті утворення та функціонування територіальних громад, 

зміни правового статусу органів місцевого самоврядування з’являються нові 

категорії в понятійному апараті науки і практики сучасного публічного 
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управління, перш за все – місцевого самоврядування як його найважливішої 

складової. Так, зокрема, у процесі здійснення земельної децентралізації 

активно використовуються ключові поняття, що відображають об’єкт 

управління – «територія громади», «межі громади», «земельні ресурси 

громади», «адміністративно-територіальна одиниця найнижчого рівня», але 

вони при цьому досі не мають уніфікованих дефініцій та потребують 

просторово-територіального, правового визначення їх природи.  

Широко вживане в науці поняття «система публічного управління 

земельними ресурсами» та його суб’єктно-об`єктний склад є недостатньо 

дослідженим, особливо, з урахуванням сучасних тенденцій нормотворення. 

Адже, лише в межах окресленої системи можливо побудувати модель 

розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого 

самоврядування з питань управління земельними ресурсами і, відповідно до 

неї, говорити про взаємодію цих суб’єктів управління. 

В українських наукових колах проблематика оцінки якості землі 

знаходить своє відображення, здебільшого у аграрних науках, а от питання 

оцінки якості управління, вибору критеріїв і показників, застосування 

різноманітних підходів – потребують посилення наукового інтересу. Ця 

тематика набуває актуальності у зв’язку зі зміною форми власності землі, а 

також розширенням ринку оренди землі сільськогосподарського 

призначення, орендодавцем якої відтепер є громада (з одного боку – це 

можливості для наповнення бюджету, з іншого – підвищені корупційні 

ризики). 

Все це підтверджує актуальність обраної теми дослідження та свідчить 

про необхідність застосування системного підходу та вироблення єдиного 

механізму щодо вирішення проблем, які виникають в процесах управління 

земельними відносинами територіальних громад. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного 
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управління Національної академії державного управління при Президентові 

України в межах науково-дослідної роботи за темами:  

- «Управлінські технології забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації» (№ державної реєстрації 

0116U007244) – внесок автора полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо 

модернізації системи публічного управління земельними ресурсами громади; 

- «Розумне управління територіальними громадами» (державний 

реєстраційний номер 0120U105743) – автором обґрунтовано підходи до 

систематизації складу земельних ресурсів територіальних громад на основі 

визначення правового статусу та форми власності земель. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних засад та розробленні практичних рекомендацій 

щодо удосконалення публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад. 

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

– з’ясувати змістовну сутність основних понять категорійного 

апарату управління земельними ресурсами територіальної громади та їх 

співвідношення; 

– систематизувати суб’єктів публічного управління земельними 

ресурсами за визначеними ознаками; 

– узагальнити закордонний досвід у сфері землевпорядкування, 

ведення кадастрових систем задля напрацювання пропозицій для 

вітчизняного законодавства щодо покращення механізмів управління та 

адміністрування земельних ресурсів на центральному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

– проаналізувати сучасний стан процесів перерозподілу повноважень 

з управління земельними ресурсами (на основі законодавства та експертних 

опитувань); 
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– висвітлити правову природу територіальної громади як суб’єкта 

права власності на землю;  

– розробити критерії для оцінки ефективності управління земельними 

ресурсами територіальних громад; 

– сформувати засади та розробити практичні рекомендації щодо 

удосконалення системи публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

управління земельними ресурсами територіальних громад. 

Предмет дослідження – є система управління земельними ресурсами 

територіальних громад. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в процесі 

одержання теоретичних та практичних результатів у роботі застосовано 

загальнонаукові і спеціальні методи наукового дослідження, серед яких: 

– аналіз та синтез – при  формуванні теоретичної бази дослідження, 

визначенні особливостей, суперечностей, основних проблем системи 

управління земельними ресурсами територіальних громад; 

– історичний, який дав змогу проаналізувати становлення 

нормативної бази з питань управління земельними ресурсами в Україні; 

– категоріальний і етимологічний аналіз – при уточненні базових 

понять земельної децентралізації «територія громади», «межі громади», 

«земельні ресурси громади», «адміністративно-територіальна одиниця 

найнижчого рівня» та інші; 

– компаративний аналіз – для узагальнення світового досвіду 

землевпорядкування та ведення кадастрових систем; 

– класифікаційний – для систематизації суб’єктів управління 

земельними ресурсами територіальної громади, а також при визначенні 

складу земельних ресурсів громади; 

– структурно-функціональний – для аналізу основних взаємозв’язків 

між органами місцевого самоврядування, державної влади та громадою у 
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процесі прийняття та реалізації управлінських рішень щодо земельних 

ресурсів громади;  

– моделювання та прогнозування – під час розробки моделі взаємодії 

суб’єктів управління земельними відносинами громади та розробки 

пропозицій щодо її удосконалення; 

– соціологічний аналіз, метод експертних оцінок – для характеристики 

сучасного стану земельної децентралізації; 

– статистичний і графічний – у процесі обробки результатів 

експертного опитування, для графічного зображення системи управління 

земельними ресурсами громади та моделі взаємодії органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування і громади; 

– системно-аналітичний, індуктивний, порівняння та моделювання – 

для теоретичного узагальнення результатів дослідження, висновків та 

рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління земельними 

ресурсами територіальної громади. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та інші нормативно-

правові акти України, дані статистичних щорічників та офіційних сайтів органів 

державного управління і органів місцевого самоврядування, звіти про 

соціологічні дослідження за обраною тематикою, наукові джерела за темою 

дисертаційного дослідження, матеріали всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференцій та семінарів, інтернет-джерела, результати емпіричних 

досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у обґрунтуванні 

концептуальної моделі управління земельними ресурсами громади із 

застосуванням міждисциплінарного підходу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається в таких 

положеннях: 

уперше: 

– запропоновано концепт системи управління земельними ресурсами 

територіальної громади, який містить модернізовану організаційно-
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функціональну структуру керуючої підсистеми (введення районної 

префектури з контрольно-наглядовими та координаційними повноваженнями 

та залученні жителів громади до процесу прийняття рішень), що дасть змогу 

збалансувати поділ функцій щодо управління земельними ресурсами на 

місцевому рівні, знизити корупційні ризики, покращити якість надання 

відповідних адміністративних послуг, забезпечити публічність системи 

управління; 

удосконалено: 

- підхід до систематизації складу земельних ресурсів 

територіальних громад на основі визначення правового статусу та форми 

власності земель: вузький – фактичний (за яким до земель територіальних 

громад віднесено лише сукупність земельних ділянок комунальної власності 

з визначеним правовим статусом, відповідно до яких органи місцевого 

самоврядування приймають рішення в межах наданих їм повноважень) та 

широкий – територіальний (за яким до земельних ресурсів територіальної 

громади віднесено всі землі, незалежно від форми власності (комунальна, 

державна, приватна), що знаходяться в межах території громади, на яку 

розповсюджується юрисдикція її органів місцевого самоврядування); 

- нормативно-правове забезпечення управління земельними 

ресурсами територіальних громад на основі історичного аналізу законодавчої 

бази та узагальнення зарубіжного досвіду у сфері землевпорядкування та 

ведення інформаційно-кадастрових систем, що полягає у відкритті доступу 

до суміжних з державним геокадастром реєстрів; 

- класифікацію суб’єктів управління земельними ресурсами 

шляхом їх групування за ознакою прийняття рішень на внутрішні (органи 

місцевого самоврядування, громадські організації) та зовнішні (органи 

виконавчої влади, установи, організації, що безпосередньо приймають 

управлінські рішення щодо земель або об’єктів, які на них розташовані, а 

також є розпорядниками інформації про земельні ресурси); 
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дістало подальший розвиток: 

— понятійно-категорійний апарат науки державного управління 

шляхом формулювання авторських визначень понять «територія громади», 

«межі громади», «земельні ресурси громади», «адміністративно-

територіальна одиниця найнижчого рівня»; 

– змістовна сутність правовідносин щодо власності на землю у 

громаді у частині розкриття механізму визначення територіальної юрисдикції 

органів місцевого самоврядування з урахуванням принципу повсюдності як 

зовнішньої нерозривної межі населених пунктів, що входять до складу 

територіальної громади; 

– методика оцінки якості управління земельними ресурсами 

територіальних громад, а саме – щодо систематизації наявних та 

запровадження авторських критеріїв оцінки (фінансово-вартісного, 

соціального, інвестиційної привабливості, рівня землевпорядкування, 

стратегічного планування розвитку земельних відносин, інформаційного 

забезпечення) з визначенням величин виміру кожного з них, що дозволить 

надавати комплексну оцінку якості управління. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні положення, 

рекомендації та висновки, викладені в дисертації, можуть бути використані 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у 

діяльності з управління земельними ресурсами територіальних громад, 

збалансування розподілу повноважень на місцевому рівні, оцінки якості 

управління земельними ресурсами. 

Пропозиції щодо необхідності стимулювання процесів земельної 

децентралізації: встановлення меж міста та зміни форми власності на 

земельні ресурси сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів, враховано при розробці Стратегії розвитку міста 

Люботин на період до 2023 року, а також, при підготовці Проекту міської 

програми охорони довкілля. (довідка про впровадження від 22.10.2020 р. 
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№03-36/3766). 

Пропозиції щодо удосконалення механізму інформаційного 

забезпечення управління землями, а також, застосування системи оцінки 

якості управління земельними ресурсами були використані в роботі 

Харківської обласної ради, а також знайшли своє відображення у Стратегії 

розвитку Харківської області на період до 2027 року, та у Плані заходів на 

2021-2023 роки з реалізації Стратегії, у частині забезпечення легкого доступу 

до онлайн інформації про землю та розробки і запровадження системи 

моніторингу планування території Харківської області, розробка і 

впровадження міської геоінформаційної системи (довідка про впровадження 

від 27.10.2020 р. № 01-44/3005). 

Пропозиції здобувача щодо розробки та реалізації механізмів 

залучення громадян до прийняття рішень у сфері земельних питань були 

враховані під час розробки та проведення опитування громадян та 

громадянок Малоданилівської територіальної громади Харківської області 

для розробки концепції інтегрованого розвитку – стратегічного документу, 

що визначає просторові та змістовні напрямки розвитку території.  Окрім 

того, доробки здобувача щодо застосування методу стратегічного підходу у 

системі управління земельними ресурсами територіальної громади знайшли 

своє відображення у Плані заходів по реалізації стратегії та підготовці 

сільської Малоданилівської територіальної громади Харківської області 

Програми охорони довкілля Малоданилівської територіальної громади 

Харківської області (довідка про впровадження від 21.10.2021 р. № 02-

20/3081). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею та містить отримані особисто автором результати. У 

дисертації не використовувались ідеї або розробки, що належать 

співавторам, з якими опубліковані результати спільних наукових 

досліджень. Інформацію про особистий внесок здобувача в наукових працях, 

підготовлених у співавторстві, наведено окремо у переліку публікацій. 
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Апробація результатів. Основні положення і результати дослідження 

оприлюднені на науково-практичних конференціях «Адаптація правової 

системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні 

аспекти» (м. Полтава, 2017 р.); «Науково-практичне забезпечення 

децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Формування ефективних механізмів державного управління та 

менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 

2017 р.); «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та 

перспективи на національному та місцевому рівнях» (м. Маріуполь, 2020 р.); 

Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Місцеве самоврядування: 

сучасні тенденції розвитку» (м. Київ, 2019 р.); науково-практичній 

конференції за міжнародною участю «Проблеми розвитку публічного 

управління в Україні» (м. Львів, 2019 р.); XХ Міжнародному науковому 

конгресі «Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей» 

(м. Харків, 2020 р.); VІІІ Міжнародній заочній науково-практичній 

конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та 

менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» (м. Запоріжжя, 

2020 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 

наукових статей: з них 7 у фахових виданнях з державного управління, 2 – у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (Молдова, 

Польща) та 8 тез у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 

245 сторінок, обсяг основного тексту – 216 сторінок. Робота містить 8 таблиць, 

10 рисунків і 3 додатки. Список використаних джерел налічує 243 

найменування, з яких 21 – іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

1.1. Земельні ресурси як об’єкт публічного управління.  

 

Управління земельними ресурсами носить складний, багатоаспектний 

характер, так як направлене на основний ресурс країни – землю. Земельний 

фактор відіграє величезну роль в життєзабезпеченні суспільства вцілому і 

кожної людини зокрема, оскільки земля – це ресурс особливого роду, який 

визначається такими факторами як обмеженість, невідтворюваність і 

багатофункціональність [5]. Але, при цьому, варто пам’ятати, що якісне 

управління у сфері земельних відносин має значний вплив на розвиток таких 

сфер суспільного життя як екологія, аграрний сектор, економіка, зайнятість 

населення, туризм та багато іншого.  

Управління земельними ресурсами – це процес постійного 

удосконалення якісних характеристик землекористування і землеволодіння, 

земельних відносин, що полягає в проведенні комплексу заходів 

землевпорядкування території і землеустрою господарств; оптимізації 

розподілу земель між галузями господарського комплексу і раціоналізації 

використання ресурсу у кожній із них; розробці і впровадженні комплексу 

методик з охорони земельного фонду та підвищення продуктивності, 

економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь на 

принципах сталого розвитку [210, С.48]. 

Для досягнення стабільного розвитку необхідно використовувати 

природні ресурси так, щоб відбувалося оптимальне задоволення 

матеріальних потреб суспільства від залучених в економічний та виробничий 

оборот ресурсів, а також збереження їх стану для наступних поколінь [37, С. 

5]. З огляду на те що мета управління достатньо складна і багатоаспектна, 

випливає доцільність застосування системного підходу до процесів 

використання й охорони земель, стратегічного планування їх розвитку, 
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узгодження управлінських рішень з можливими еколого-економічними 

наслідками [202, С.296].  

Окрім того, як наука, так і практика, не дають однозначних відповідей 

на питання щодо з’ясування сутності і природи об’єкту управління у сфері 

земельних ресурсів. Так, в контексті теорії, найчастіше в якості об’єкта 

управління використовують поняття: земельні відносини, земельні ресурси, 

земля чи земельна ділянка. Між собою ці поняття різняться, але 

використовуються в законодавстві і в науці як ті, що дублюють, замінюють 

одне одного. Багатоаспектності цих понятть присвятили увагу багато вчених, 

що зробили ці питання центром наукових своїх досліджень [227], що 

свідчить про актуальність і складність питання. 

Питання визначення земельних ресурсів, як об’єкта управління, 

актуалізувалося у зв’язку зі зміною права власності на земелі 

сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів, 

розширенням повноважень органів місцевого самоврядування, активізації 

земельної реформи. Саме ці причини значною мірою сприяли збільшенню 

уваги науковців [183; 50; 65; 92; 9]  до окресленої проблематики.  

Ще однією особливістю об’єкта управління у сфері земельних відносин 

є його динамічність, адже земельні ресурси не є сталим поняттям, оскільки 

активно формується ринок землі, землі змінюють правовий статус, форму 

власності, цільове призначення, якість, об’єднуються громади, що 

призводить до зміни природи та меж адміністративно-територіальних 

одиниць, укрупненнюються райони. Законодавство щодо регулювання 

землевпорядкування та управління земельними ресурсами, яке нині активно 

змінюється перебуває на етапі, що доцільно назвати формуванням 

публічного управління у сфері земельних відносин. Для того, щоб дослідити 

та проаналізувати сутність об’єкту публічного управління земельними 

ресурсами громади, необхідно вивчити підходи науковців, що його 

характеризують та думку законодавця. 
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Починаючи з аналізу нормативної бази, відзначимо, що паралельно в 

різних законах в якості об’єкта управління та адміністрування 

використовуються такі поняття: «земля», «землі», «земельні ресурси», 

«земельні відносини», «земельна ділянка», «угіддя», «ландшафт», 

узгодженості в їх вживанні немає. Так, Основний закон визначає об’єктом 

власності українського народу та основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави – «землю». Земельний і кодекс 

України не має єдності у використанні термінів, пов’язаних із землею, а в 

залежності від контексту оперує ними всіма («земля» – у ст. 1, 78;  «землі» – 

у ст. 2, 5, 18, 19; «земельна ділянка» – у ст. 20, 24, 28, 37-1; «угіддя» – у ст. 22, 

55, 203, «ландшафт» – у ст. 111, 164).  

Численна кількість наукових праць присвячена співвідношенню понять 

«земля» і «земельна ділянка». Дефініція «земля» частіше використовується 

як економічна, географічна, екологічна, а не правова чи управлінська 

категорія. Земля – розташований над надрами, територіально обмежений 

кордонами України цілісний, нерухомий поверхневий шар земної кори, який 

є основою ландшафту та просторовим базисом для гармонійного розподілу 

місць розселення, діяльності людей, об’єктів природно-заповідного фонду з 

урахуванням економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів 

суспільства, належить народу на праві абсолютної власності та складає 

частину національного багатства, що перебуває під особливою охороною 

держави [ 107, С. 496].  

Багатовимірність землі підкреслює у своєму визначення Коренюк П.І. 

«земля є головним засобом виробництва, предметом та частково продуктом 

праці в сільськогосподарському виробництві»[ 69, С. 11.]. Ознаки поняття 

«землі» сформулював  О. Дрозд, на думку якого «земля характеризується 

тим, що вона: а) невід’ємна частина навколишнього природного середовища; 

б) територіально-просторова основа ландшафту; в) характеризується 

особливим ґрунтовим покривом; г) є основою для розміщення рослинності, 
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водних об’єктів, корисних копалин, інших ресурсів і природних елементів 

[51 ., С. 33]. 

Визначення земельної ділянки на законодавчому рівні закріплене у ст. 

79 Земельного кодексу України як частини земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами [ 

55]. М.В. Шульга , визначає земельну ділянку як частину поверхні земного 

ґрунту, яка є основою ландшафту, має фіксовану площу, межі та 

місцезнаходження, а також характеризується певним якісним станом і 

притаманним їй правовим статусом [ 216 , С. 29] . Це визначення є влучним 

саме для виокремлення характеристик, що відрізняють поняття «земельна 

ділянка» і «земля». Ільницька Н.В. акцентує увагу на тому, що земельна 

ділянка є об’єктом земельних відносин, і характеризує її як частину земель, 

яка, як безпосередній об’єкт земельних правовідносин, має фіксовану площу, 

межі, місце розташування, характеризується якісним станом, що відповідає її 

цільовому призначенню, і притаманним їй правовим режимом [ 57, С. 8]. 

Розглядаючи співвідношення поданих понять, можливо відмітити, що 

вони співвідносяться як частина та ціле. «Земля» виступає загальним 

об’єктом відносин, а «земельна ділянка» – безпосереднім. Але «земельна 

ділянка» маючи усі родові ознаки «землі», має ще відповідну додаткову 

видову ознаку - установлені межі. [17, С. 28]. Вбачається некоректним 

вживання даних понять, як тотожних , хоча часто вони використовуються як 

синоніми законодавцем і науковцями. Таким чином, об’єктом права 

власності на землю є не земля як фізичний об’єкт матеріального світу, а 

земельна ділянка як частина земної поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Але, коли мова йде про повноваження органів влади та місцевого 

самоврядування, об’єктом управління Земельний кодекс  визначає «земельні 

відносини», та оперує різноманітними поняттями (табл.1.1) .  
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Таблиця 1.1.  

«Об’єкти управління органів влади та місцевого самоврядування у 

сфері земельних відносин» (відповідно до Земельного кодексу України) 

Суб’єкт управління Об’єкт управління Метод управління 

Верховна Рада 

України,  

земельні відносини прийняття законів у галузі регулювання 

Землі визначення засад державної політики в 

галузі використання та охорони 

Верховна Рада 

Автономної 

Республіки Крим 

Землі розпорядження 

землі, ґрунти затвердження та участь у реалізації 

республіканських програм використання 

земельні відносини координація діяльності районних і міських 

(міст республіканського значення) рад 

земельні ресурси координація діяльності місцевих органів 

Обласні ради Землі розпорядження 

землі, ґрунти затвердження та участь у реалізації 

регіональних програм  

земельні ресурси координація діяльності місцевих органів 

Київська і 

Севастопольська 

міські ради 

Землі розпорядження 

земельна ділянка передача, надання у користування, 

вилучення, викуп 

земельні ресурси координація діяльності місцевих органів 

Земель здійснення контролю за використанням і 

охороною 

Районна рада Землі розпорядження 

земельні відносини вирішення інших питань у галузі 

Сільські, селищні, 

міські ради та їх 

виконавчі органи 

Землі Розпорядження, здійснення контролю за 

використанням і охороною 

земельна ділянка передача, надання в користування, 

вилучення, викуп 

земельні відносини вирішення питань у сфері 

Кабінет міністрів 

України 

Землі розпорядження,  встановлення порядку 

проведення моніторингу 

земельна ділянка викуп 

земельні відносини вирішення питань у сфері 

Центральний орган 

виконавчої влади, 

що реалізує 

державну політику у 

сфері охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, у галузі 

земельних відносин 

Землі консервації деградованих і 

малопродуктивних; додержання режиму 

використання 

водно-болотних 

угідь 

збереження  

водоохоронних зон 

і прибережних 

захисних смуг, 

територій 

установлення й використання 

Місцеві державні 

адміністрації 

Землі розпорядження, охорона 

земельна ділянка викуп, підготовка висновків щодо надання 

або вилучення (викупу)  

земельні відносини вирішення інших питань у галузі 
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А Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

регламентуючи повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад, визначає сферою  регулювання «земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища» (ст. 33). При цьому, до основних 

галузевих повноважень місцевих державних адміністрацій , Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації» відносить «повноваження в галузі 

використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля».  

І, слід акцентувати увагу на тому, що законодавець, регулюючи 

повноваження в текстах нормативно-правових актів найчастіше вживає 

формулювання «повноваження у сфері земельних відносин». 

Закон України «Про охорону земель» використовує поняття «земель», а 

також «земель і ґрунтів» (розділ 7), та визначає зміст «земля», під яким 

розуміється поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими 

природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з 

нею [ 165]. При цьому, поняття «земля», частіше вживається як економічна, 

або правова категорія, як розташований над надрами, територіально 

обмежений кордонами України цілісний, нерухомий поверхневий шар земної 

кори, який є основою ландшафту та просторовим базисом для гармонійного 

розподілу місць розселення, діяльності людей, об’єктів природно-

заповідного фонду з урахуванням економічних, соціальних, екологічних та 

інших інтересів суспільства, належить народу на праві абсолютної власності 

та складає частину національного багатства, що перебуває під особливою 

охороною держави [116, С. 496]. 

З позиції управління, найчастіше використовується два поняття: 

«земельні відносини» та «земельні ресурси», адже це базові поняття 

земельного і цивільного права та публічного управління. Саме тому, є 

потреба проаналізувати підходи науковців до визначення обох понять. 

Наведений далі аналіз, здійснений на основі мультидисципланірного підходу, 

так як наведено думки представників рідних наук (державне управління, 

право, економіка, екологія, грунтознавство). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/conv#n413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/conv#n413
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14/conv#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14/conv#n223
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 Земельні відносини — різновид майнових відносин, але вони мають 

певні особливості, оскільки земля є особливим видом майна. Законодавець 

закріпив визначення земельних відносин в системоутворюючому документі – 

Земельному кодексі України. Так, їх визначено як суспільні відносини щодо 

володіння, користування й розпорядження землею [55]. Окрім того, вказана 

норма закріплює перелік суб’єктів земельних відносин, до яких віднесено: 

громадян, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування та органи 

державної влади, а до об’єктів – землі в межах території України, земельні 

ділянки й права на них, у тому числі на земельні частки (паї). На практиці, 

земельні відносини не обмежуються лише відносинами щодо володіння 

землею, а є багатоаспектними: пов’язані з охороною земель, екологічною 

безпекою, застосуванням відповідальності за порушення норм земельного 

законодавства, управління земельними ресурсами, надання адміністративних 

послуг у зазначеній сфері, відносини щодо права користування і 

розпоряджання землею, тощо.  

Земельні відносини виділяються в особливу соціально-економічну 

категорію яка розкривається через специфіку землі як унікального об’єкта 

загальних багатоцільових інтересів та дуалістичному статусу землі, що 

виступає у відтворювальному процесі одночасно і як природне тіло, і як 

товар, і як соціально-економічна категорія, включена в систему товарно-

грошових відносин [8, С. 32]. На виключності землі, як основи 

сільськогосподарського виробництва акцентує увагу Н. Павленко, 

визначаючи земельні відносини, як відносини між фізичними особами, 

суспільством і державою з приводу власності на землю як основного фактора 

виробничої діяльності в сільському господарстві, а також порядок, умови і 

форми землеволодіння і землекористування, розпорядження землею і 

результатами від праці, отриманими на ній [122, С. 208]. Але автор взагалі 

виключив органи місцевого самоврядування з переліку суб’єктів управління 

земельними відносинами, що не є актуальним на сьогодні, адже саме 

територіальні громади здійснюють право комунальної власності на землю 
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саме через органи місцевого самоврядування. Цей спосіб реалізації права 

комунальної власності на землю є найбільш поширеним. Отже, дослідження 

правових та організаційних питань здійснення громадами права власності на 

землю через створені ними органи самоврядування є актуальним завданням 

науки публічного управління, земельного та адміністративного права 

України.[ 75, С. 263]. 

Класики цивілістичного підходу, з деталізацією змісту права власності  

на землю пропонують таке визначення: «земельні відносини – суспільні 

відносини щодо володіння, користування, розпорядження й управління 

землею на державному, господарському і внутрішньогосподарському рівнях 

як об’єктом господарювання і засобом виробництва у сільському 

господарстві» [216, С.12]. 

А. Бойко надав найбільш широко функціональне, з позиції управління, 

визначення поняття «земельних відносин» – як специфічний виду суспільних 

відносин між юридичними та фізичними особами, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування з приводу володіння, користування, 

розпорядження та управління землями, земельними ділянками, а також з 

приводу охорони та відтворення земель: це правові, економічні, соціальні, 

управлінські процеси взаємодії між юридичними та фізичними особами, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, спрямовані 

на впорядкування та регулювання їхньої діяльності під час набуття власності, 

користування та розпорядження земельними ресурсами [7 , С. 33]. 

Але, більш влучним і повним вбачається визначення земельних 

відносин як врегульованих нормами та методами права (земельного, 

приватного, публічного, адміністративного) суспільних відносин, що 

виникають між суб’єктами у процесі здійснення права власності на землю 

Українського народу, державного і самоврядного регулювання земельних 

відносин, виконання заходів з охорони і раціонального використання землі як 

основного національного багатства, захисту суб’єктивних земельних прав та 
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законних інтересів громадян, юридичних осіб, територіальних громад, 

держави [ 114, С. 154].  

Аналогічно, кілька підходів до визначення має поняття «земельні 

ресурси», адже трактується науковцями з різних точок зору: з економічної, 

екологічної, просторової, юридичної, але управлінський підхід має 

об’єднувати і комплексно визначати зміст поняття. Дуже часто 

застосовуються схожі, але не ідентичні за змістом визначення: «земля», 

«земельні ресурси», «земельний фонд», «земельна ділянка». 

В Законі України «Про охорону земель» вказано, що земельні ресурси – 

це сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису 

розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва у 

сільському та лісовому господарстві [165]. Як правило, економісти 

розглядають земельні ресурси як цілісну систему, що є важливим 

виробничим ресурсом, який генерує дохід у формі ренти та вважається 

основою сільськогосподарського виробництва. 

Отже, базовою, в контексті дослідження системи управління землями, є 

безпосередньо дефініція «земельні ресурси територіальної громади». 

Особливої уваги потребує підхід до визначення «земельні ресурси» як основи 

розвитку сільської економіки, територіальний базис життєдіяльності громади 

та важливе джерело наповнення бюджету. Для того, щоб окреслити земельні 

ресурси громади, необхідно розуміти, що це об’єкт природи, який 

використовується, або може використовуватись як засіб виробництва в 

різних галузях господарства і про цьому, відокремлений й обмежений 

територією, на яку розповсюджується юрисдикція органів місцевого 

самоврядування громади. 

Але визначитись необхідно безпосередньо з поняттям «земельні 

ресурси», враховуючи думку представників різних наук. Для кращого 

сприйняття та з метою застосування методу мультидисциплінарного аналізу 

визначень поняття «земельні ресурси» представників різних наук, наведемо 

дефініції у таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2. 

«Змістовна сутність поняття «земельні ресурси» 

Джерело (автор, публікація 

з повною бібліографією) 

Визначення Дисци- 

пліна  

Земельні ресурси. Словник-

довідник з екології : навч.-

метод. посіб. ; уклад. О. Г. 

Лановенко, О. О. 

Остапішина. Херсон: ПП 

Вишемирський В. С., 2013. 

С. 97. 

 

Земельні ресурси – землі, які використовуються 

або можуть бути використані в галузях 

народного господарства. 

Земельні угіддя – землі, які систематично 

використовуються або ті, які придатні до 

використання для конкретних господарських 

цілей і відрізняються за природно-історичними 

ознаками. 

Е
к
о
л
о
гія

  

Лугіна В.Ф. Еколого-

економічні проблеми 

сільськогосподарського 

землекористування / Лугіна 

В.Ф. – К. : ІЗ УААН, Ін-т 

радіоекології УААН, 1998. – 

168 с., С. 5 

Земельні ресурси є складником екосистеми та 

вважаються універсальною категорією, що 

поєднує природні та соціальні предмети і їх 

властивості. До них належать: землі 

сільськогосподарського призначення; землі 

лісів; землі під водою; землі населених пунктів; 

землі під промисловими об’єктами, 

транспортом; землі природоохоронного 

призначення та ін.  

Е
к
о
л
о
гія

  

Паньків З.П. Земельні 

ресурси: Навч. посіб. Львів : 

Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка,2008. С. 

5-6. 

 

Земельні ресурси разом з іншими природними 

ресурсами (лісовими, водними, мінеральними, 

кліматичними) є компонентами оточуючого 

середовища, місцем існування людини, їм 

належить активна участь у суспільному 

виробництві, вони є засобом виробництва і 

джерелом задоволення потреб людини. 

Е
к
о
н

о
м

ік
а, 

ґр
у
н

то
зн

ав
ств

о
  

Паньків З. П., Наконечний 

Ю. І. Земельні ресурси. 

Практикум : навч. посіб. 

Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. С. 5. 

Земельні ресурси є найважливішою частиною 

природного середовища, що характеризується 

просторовим розміщенням, рельєфом, 

ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, 

водами, виступають головним засобом 

виробництва у сільському та лісовому 

господарстві, а також просторовим базисом для 

розміщення усіх галузей виробництва. Вони є 

невід’ємною, основною умовою життя і 

функціонування процесу суспільного 

виробництва, обумовлюють існування та 

використання інших природних ресурсів 

(атмосферного повітря, поверхневих і підземних 

вод, рослинного та тваринного світу). 

Е
к
о
н

о
м

ік
а, ґр

у
н

то
зн

ав
ств

о
 

 ЗУ «Про охорону земель» земельні ресурси - сукупний природний ресурс 

поверхні суші як просторового базису 

розселення і господарської діяльності, основний 

засіб виробництва в сільському та лісовому 

господарстві 

П
р
ав

о
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Сташенко В.Ю. Стратегічне 

управління земельними 

ресурсами на регіональному 

рівні: дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук держ. 

упр.: спец. 25.00.02 

"механізми державного 

управління" / Сташенко 

В.Ю. — К., 2016. —253 с., С 

24 

 складне поняття, до якого умовно можна 

застосувати визначення "природно-соціальне" 

утворення, що характеризується ознаками 

просторового та інтегрального ресурсу, а також 

є об'єктом господарської діяльності і 

розселення, визначає умови для людей.  

Д
ер

ж
ав

н
е у

п
р
ав

л
ін

н
я 

Третяк А. М. Управління 

земельними ресурсами : 

навч. посіб. А. М. Третяк, О. 

С. Дорош ; за заг. ред. А. М. 

Третяка. К.: ЦЗРУ, 2006. 462 

с, С.11 

сукупність земельних ділянок, що 

задовольняють потреби людей та надають 

можливість досягти соціального ефекту. 

Е
к
о
н

о
м

ік
а 

зем
л
ев

п
о
р
я
д
к

у
в
ан

н
я 

Управління земельними 

ресурсами: [навчальний 

посібник] / Г.І. Шарий, В.В. 

Тимошевський, Р.А. 

Міщенко, І.А. Юрко. – 

Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 

172., С. 157. 

Земельні ресурси – багатогранний, 

різнофункціональний об’єкт управління, а саме:  

- головний природній ресурс, що формує 

екологічне середовище;  

- ґрунт та його родючість;  

- базис для розміщення продуктивних сил;  

- основа використання надр;  

- основний засіб виробництва в с/г, що 

забезпечує продовольчу безпеку 

Д
ер

ж
ав

н
е у

п
р
ав

л
ін

н
я 

Шульга А.М. Генеза 

кримінальної 

відповідальності за злочини 

у сфері земельних відносин / 

А.М. Шульга // Вісник 

кримінологічної асоціації 

України. – 2016. – № 3(14). – 

С. 87–98., С 90. 

земельні ресурси характеризуються тим, що 

вони залучені у господарську діяльність 

людини; а також економічною необхідністю та 

можливістю використання; належністю до 

відтворюваних ресурсів та національного 

багатства держави; є унікальними (їх неможливо 

замінити іншими засобами виробництва); 

наявністю верхнього шару земельного покриву 

– ґрунту, який має природну родючість, тобто 

здатність забезпечувати рослини компонентами, 

необхідними для їх життя . 

П
р
ав

о
 

 

Звідси, земельні ресурси територіальних громад – це певною мірою 

відновлювані об’єкти управління, які включають територію розміщення 

(територіальна громада), простір над нею, ґрунти, насадження та надра, що 

мають грошову цінність та матеріальну форму, потенційно можуть брати 

участь у виробництві агро- або промислової продукції, виконанні робіт, 

наданні послуг та приносити блага територіальній громаді переважно у 

вигляді земельної ренти [108, С. 41–45.]. 
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Територіальні громади виступають суб’єктами земельних відносин як 

власники (розпорядники) земельних ділянок. Відповідно до статті 80 

Земельного кодексу України, від імені територіальних громад у земельних 

відносинах правомочності суб’єкта комунальної власності здійснюють 

органи місцевого самоврядування. На основі наведених у таблиці 1.2. 

визначень, вбачається доцільним до ознак поняття «земельні ресурси 

територіальної громади» віднести: 

- унікальний, природний ресурс поверхні суші; 

- основа виробництва і, як наслідок – наповнення бюджету 

громади, соціальної стабільності; 

- ресурс, що формує екологічне середовище, від якого, в свою 

чергу залежить якість життя громадян та інвестиційна привабливість 

громади;  

-  є базою для розселення жителів громади та задоволення їх 

потреб (економічних, соціальних); 

- обумовлюють існування та використання інших природних 

ресурсів; 

- складаються з земельних ділянок, які є основою для 

оподаткування; 

- обмежені територією, на яку розповсюджується юрисдикція ОМС 

громади. 

Особливої уваги потребує остання,наведена в переліку ознака, саме вона 

характеризує просторовий характер та обмеженість земельних ресурсів 

територіальної громади. Для того, щоб чітко сформулювати розуміння 

поняття «територія громади», потрібно закріпити в законодавстві 

уніфіковану назву для адміністративно-територіальної одиниці базового 

рівня, яка буде відповідати території на яку розповсюджується юрисдикція 

органів місцевого самоврядування громади. Адже, нормативно не закріплено 

визначення «об’єднана територіальна громада», що ускладнює процес 
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визначення її меж. Натомість, підлягають визначенню межі села, селища, 

міста, територія якого, або яких і утворює територіальну громаду  – це 

умовно замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію цих 

поселень від інших адміністративно-територіальних одиниць такого ж рівня 

адміністративно-територіального устрою і встановлюється та змінюється 

відповідними органами державної влади за проектами землеустрою, які 

розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунтування розвитку, 

генеральних планів населених пунктів.  

Правовою основою для визначення меж громади можуть стати проекти 

формування територій та генеральні плани сільрад, генеральні плани 

населених пунктів, і це узгоджується з положеннями законопроекту «Про 

внесення змін до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» 

№ 6403 [139], яким запропоновано врегулювати питання планування та 

визначення меж території громад шляхом закріплення за радами громади 

повноважень приймати рішення про розробку плану, генерального плану та 

іншої містобудівної документації. Він ще не ухвалений законодавцем, але це 

лише питання часу, яке вже поставлено на порядок денний, і воно 

обов’язково буде вирішено, коли органи місцевого самоврядування громади 

будуть побудовані на новій системі адміністративно-територіального устрою.   

Формування об’єднаних територіальних громад, в контексті реформи 

децентралізації триває вже шостий рік, однак їх межі на місцевості (в натурі) 

ще не встановлювалися і, відповідно, не вносилися до державного 

земельного кадастру. Крім того, державний земельний кадастр взагалі не 

можна вважати актуалізованим, якщо протягом майже п’яти років у ньому 

відсутня інформація про землі об’єднаних територіальних громад.[ 112; 211].  

Цей процес є необхідними передусім для надання громадам права 

розпорядження земельними ресурсами в межах своєї території, та чіткого 

розуміння меж, здійснення контрольних функцій щодо землекористування, 

якісного стратегічного планування розвитку земельних відносин вирішення 
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проблем плати за землю та наповненні місцевих бюджетів, екологізації 

землекористування.  

У зв’язку з цим, існує нагальна необхідність у прийнятті закону «Про 

засади адміністративно-територіального устрою», базис якого закладено в 

Конституції України, відповідно до якої систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села.  Певна логіка 

законодавця просліджується і в нормах закону «Про добровільне об’єднання 

громад», який визначає, що об’єднана територіальна громада, 

адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною 

громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої 

визначено село, - сільською [147]. Але не зрозуміло, яка природа меж 

адміністративно-територіальних одиниць, що увійшли до складу громади, і 

чи потрібні ці межі взагалі. Адже територія громади, за логікою, і є новою 

адміністративно-територіальною одиницею базового рівня і відповідає всім 

ознакам такої. Адміністративно-територіальна одиниця за своєю природою є 

територіальною та просторовою формою організації, яка має бути закріплена 

у законодавстві у відповідності до того, які зміни відбулися внаслідок 

реформи децентралізації. 

Пропонуємо, узагальнивши підходи до визначення поняття «земельні 

ресурси територіальної громади» пропозицію до проекту Закону України 

«Про адміністративно-територіальний устрій» внести таку дефініцію – 

унікальний природний просторово обмежений ресурс (відповідно до 

зовнішніх меж населених пунктів, що увійшли у громаду), що є основою 

виробництва, базою для розселення жителів громади, має грошову цінність, є 

основою для оподаткування та складається з земельних ділянок, що 

розташовані на території яка обмежена юрисдикцією органів місцевого 

самоврядування. 

При визначенні складу земельних ресурсів територіальної громади, як 

суб’єкта управління, доцільно використовувати два підходи: широкий і 



42 

 

вузький. При застосуванні широкого (просторового) підходу, всі землі на 

території громади входять до складу земельних ресурсів, а саме: 

1) землі комунальної власності, що знаходяться в межах населених 

пунктів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування; 

2) землі приватної власності (адже вони є базою оподаткування і 

наповнюють бюджет громади); 

3) землі державної власності, що не підлягають передачі до 

комунальної (земельні ділянки, на яких розташовані державні підприємства, 

установи, організації, будівлі органів державної влади), але розташовані в 

межах громади;  

4) та землі з невизначеним правовим статусом (процес передачі 

яких з державної до комунальної власності триває, або ще не розпочатий), що 

розташовані поза межами населених пунктів.  

При застосуванні вузького (формального) підходу, до складу земельних 

ресурсів територіальної громади пропонуємо відносити лише сукупність 

земельних ділянок, що належать на праві комунальної власності громаді та 

управляються від її імені органами місцевого самоврядування. Адже, по суті 

приймати безпосередні рішення як власник, застосовуючи при цьому 

правомочності : володіння, користування і розпоряджання, органи місцевого 

самоврядування можуть лише по відношенню до земель комунальної 

власності.  

 Особливість земельних ресурсів населених пунктів полягає у в тому, що 

вони представлені різними категоріями цільового призначення, формами 

власності, господарським призначенням.  Та, відповідно до норм Земельного 

кодексу України, землі за основним цільовим призначенням поділяються на 

такі категорії: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та 

громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі 

рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі 



43 

 

лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення [55]. 

Управління земельними ресурсами громади доцільно розглядати 

як комплекс дій активного суб`єкта, спрямованих на об`єкт, який 

повинен мати організований характер та бути спрямованим на 

досягнення певної мети: раціонального землекористування, якісного 

проведення землевпорядних робіт та інвентаризації земель, залучення 

інвестицій та моніторинг сплати земельних податків, проведення 

грамотної екологічної політики в межах громади. З прикладної точки 

зору, об’єктом управління є безпосередньо земельні відносини, 

процеси формування земельних ділянок, землекористування, 

організація раціонального використання, та забезпечення екологічного 

законодавства. 

З аналізу наведених визначеннь поняття «земельні ресурси» та 

структури поняття, витікає провідна мета управління земельними 

ресурсами –  забезпечення потреб громадян, що задовольняються на основі 

використання унікальних властивостей землі, як об’єкта права власності та 

як основи виробництва. Поняття управління земельними ресурсами не 

формалізовано настільки, щоб можна було дати його точне і достатньо 

широке визначення. Більше того, будь-яке визначення управління пов’язане з 

поняттями, загальноприйнята формалізація яких не опрацьована (система, 

мета, завдання, функції тощо). 

Під «управлінням» прийнято розуміти дію з боку якогось активного 

начала стосовно певних об’єктів або з боку суб’єкта управління стосовно 

об’єкта управління. Ця дія спрямована на досягнення певної мети, бажаного 

результату [93, С. 51]. 

Управління земельними ресурсами, як правило, розглядається на 

державному рівні, як діяльність органів державної влади, спрямована на 

планування, організацію та мотивацію раціонального використання земель, 
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здійснення державного контролю за використанням земель, охорони земель, 

їх моніторингу, а також регулювання земельних відносин [85, С. 725-726.]. 

При цьому, варто зауважити, що зміст діяльності виконавчо-розпорядчих 

органів з управління земельними відносинами полягає в прогнозуванні і 

плануванні використання земельних ресурсів, установленні норм і порядку 

землекористування, розподілу і перерозподілу земель, оперативно-

розпорядчої та контрольнонаглядової діяльності за використанням й 

охороною земель [126]. 

З врахуванням сучасних тенденцій, управління земельними ресурсами 

розглядається вченими і на місцевому рівні, як таке, що здійснюють органи 

місцевого самоврядування, що можна визначити як організаційно-правову 

діяльність цих органів із забезпечення раціональної та ефективної 

експлуатації земель усіма суб’єктами земельних відносин на відповідній 

території. Управлінням можна назвати повноваження виконавчих органів 

місцевих рад у сфері регулювання земельних відносин [196]. 

Управління земельними ресурсами, являючи собою систему 

взаємопов'язаних заходів (економічних, правових, адміністративних, 

організаційних, політичних та ін.), за допомогою яких державна влада та 

органи місцевого самоврядування впливають на учасників земельних 

відносин маючи на меті організацію раціонального використання земельних 

ресурсів та їх охорони. Отже, публічне управління земельними ресурсами 

громади – це вплив суб’єктів владних повноважень  (відповідно до закону 

наділених функціями по управлінню земельними ресурсами) на землі в 

межах юрисдикції об’єднаної територіальної громади. 

Щодо практики, то у багатьох сферах в Україні  система публічного 

управління перебуває на етапі створення, тобто переходу від моделі 

державного управління: формується нормативно-правова база, починають 

функціонувати інститути громадянського суспільства, більше повноважень 

отримують ограни місцевого самоврядування. У найбільш загальному 

розумінні публічне управління визначається як вплив суб’єкта (носія 
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публічної влади) на об’єкт – суспільні відносини, відповідно до покладених 

на нього функцій, визначених законодавством. 

Визнані класики науки державного управління досліджуючи природу 

публічного управління, акцентують увагу на тому, що воно має дуалістичний 

характер, включаючи дві складові: державне управління, громадське 

управління [99; 88; 70]. В Україні потребують розвитку та доопрацювання 

питання функціонування громадського сектору взагалі та залучення його 

інститутів та окремих громадян до прийняття управлінських рішень, зокрема. 

Саме наслідком високого рівня громадської консолідації, об’єднання 

суспільства навколо спільної мети є підвищення ефективності управлінської 

діяльності, що і є метою функціонування системи публічного управління. 

Більш деталізуючи суб’єкт, акцентуючи увагу на функціональному 

аспекті визначення, яке характеризує публічне управління – як діяльність 

органів державного управління, органів місцевого самоврядування, 

представників приватного сектору та інститутів громадянського суспільства 

в межах визначених законом повноважень і функціональних обов’язків 

(планування, організації, керівництва, координації та контролю) щодо 

формування та реалізації управлінських рішень суспільного значення, 

політики розвитку держави та її адміністративно-територіальних одиниць. 

Важливою відмінністю від державного управління є те, що громадянське 

суспільство виступає як суб’єктом, так і об’єктом публічного управління, 

приймаючи рішення, що стосуються суспільного розвитку.  

З іншої сторони, питання функціонального призначення публічного 

управління розглядає Р. Мельник, який визначає, що публічне управління є 

різновидом суспільно корисної діяльності та здійснюється певною 

сукупністю суб’єктів, до яких належать, зокрема, органи державної влади, 

управління, яке має на меті досягнення певного стану суспільних відносин та 

може здійснюватися не лише у примусовому порядку [99, С. 95-96]. 

Отже, всі підходи єдині у тому, що це відносини між суб’єктом і 

об’єкт, але щоб краще зрозуміти природу публічного управління, необхідно 
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визначити його складові.  Так, об’єкт публічного управління – відносини з 

приводу упорядкування суспільних справ на всіх рівнях управління 

(державному, регіональному, місцевому), основою яких є народовладдя. 

Предметом публічного управління є закономірності, принципи, методи, 

форми, тенденції теорії та практики упорядкування та забезпечення 

вирішення суспільних проблем [25; 4]. Суб’єкт публічного управління – 

органи державної влади, місцевого самоврядування, представники 

громадянського суспільства, які безпосередньо приймають, або мають вплив 

на прийняття управлінських рішень, що стосуються забезпечення розвитку 

громади, регіону, держави.  

Найбільш специфічним  суб’єктом  публічного  управління є народ 

та групи суспільних інтересів, оскільки само вони визначають, стверджують, 

оцінюють всі управлінські рішення на всіх рівнях влади, як безпосередньо, 

так і представницьким способом. Публічне управління – це галузь практики 

та теорії,яка знаходить відображення у вирішенні таких управлінських 

питань, як організація, контроль, керівництво, планування, забезпечення 

інформаційними технологіями, управління, оцінка якості та ефективності. 

Враховуючи, що досліджувана категорія є складною за змістом, вона 

краще піддається описанню, ніж визначенню. Отже, на основі аналізу  

наведених визначень, доцільно виокремити такі ознака публічного 

управління: 

- різновид суспільно корисної діяльності, що спрямований на 

забезпечення загального блага; 

- здійснюється на основі норм, врегульованих законодавством; 

- носить системний та інституціональний характер; 

- є засобом консолідації органів влади та суспільства навколо 

забезпечення розвитку громади, області, регіону, вирішення нагальних 

питань в країні; 

- суб’єктами є органи державного управління, місцевого 

самоврядування, інститути громадянського суспільства (партії, громадські, 
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благодійні, релігійні організації, профспілки, недержавні ЗМІ, асоціації, 

творчі спілки) і представники приватного сектору; 

- розглядає громадян як активних учасників управлінського 

процесу. Саме у зв’язку з тим, що народ є основним джерелом влади та 

здійснює її безпосередньо і через органи державної влади і місцевого 

самоврядування, ця ознака надає управлінню ознак публічності.  

- об’єктом публічного управління є: відносини з приводу 

упорядкування суспільних справ на державному, регіональному, місцевому 

рівнях управління на базі народовладдя; 

- функції діяльності суб’єктів публічного управління: планування, 

організація, керівництво, координація та контроль; мета їх застосування – 

одержання якісного продукту – професійного управлінського рішення. 

Отже, публічне управління земельними ресурсами громади – відносини 

між суб’єктами (наділеними владними повноваженнями, що регламентовані 

земельним, адміністративним та екологічним законодавством) і об’єктом 

(землею комунальної власності на території, що обмежується юрисдикцією 

органів місцевого самоврядування громади), направлених на раціональне 

землекористування, забезпечення екологічної стабільності, задоволення 

потреб громади, пов’язаних з використанням землі. 

Управління земельними ресурсами являє собою систему організаційно-

правових і контролювальних заходів державного управління, що перебуває у 

площині незавершеності процесів децентралізації, передавання земель 

органам місцевого самоврядування як відносно новому суб’єкту управління 

земельними ресурсами, включає ризики, перспективи й зміни ролі держави у 

напрямі посилення контролю й відповідальності за використання й охорону 

земель, та адміністративних, соціально-економічних, екологічних, 

природоохоронних і рекреаційних заходів місцевого самоврядування, що 

здійснюються для виконанням землею суспільно-виробничих функцій 

[182 ; С. 94]. 
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Об’єктом в даному контексті є землі з визначеним і невизначеним 

правовим статусом в межах юрисдикції органів місцевого самоврядування 

громади, які, в свою чергу, потребують застосування відповідних 

специфічних механізмів управління. В даному досліджені об’єктом 

управління будемо вважати земельні ресурси. Наступною складовою системи 

управління земельними ресурсами є суб’єкти управління земельними 

ресурсами громади. 

 

1.2. Суб’єкти управління земельними ресурсами територіальної 

громади.  

 

Якість функціонування системи публічного управління земельними 

ресурсами є одним з визначальних показників ефективності місцевого 

самоврядування та органів влади. Система, механізми, суб’єкт та об’єкт 

управління земельними ресурсами досліджуються, як правило, на 

державному рівні, але доцільно змінювати акценти аналітичних досліджень, 

наукових розвідок та нормотворення,на користь управління на місцевому 

рівні. Адже змін зазнають суб’єктно-об’єктний склад і механізми управління 

системою земельних ресурсів: повноваження і відповідальність передаються 

у громади, змінюється кількість земель комунальної власності, наука і 

законодавство теж мають бути динамічними щоб відповідати сучасним 

реаліям. 

В одному з базових стратегічних документів державного рівня – 

Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 

Україні на період до 2020 року серед найгостріших проблема перелічено: 

незавершеність процесів реформування економічних та правових відносин 

власності; недосконалість системи державного управління у сфері 

використання і охорони земель, земельного законодавства та інфраструктури 

ринку земель, нерозвинутість автоматизованої системи ведення державного 

земельного кадастру, відсутність механізму економічного стимулювання 
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використання і охорони земель [176]. Роботи із запровадження раціонального 

землекористування проводяться досить повільно. Не дивлячись на те, що 

вказаний документ прийнято ще в 2009 році, окреслені в ньому проблеми є 

актуальними і зараз. Оскільки постанова Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на 

період до 2030 року» лише оприлюдненеа у вигляді проекту [176]  

При проведенні земельної децентралізації перед науковцями постають 

нові задачі, вирішення яких можливо лише за умови якісно сформованого 

управлінського апарату. Важко не погодитись з думкою про те, закладені в 

попередні роки і частково успадковані від Радянського союзу механізми 

управління земельними ресурсами (організаційно-правові, соціально-

культурні, екологічні та фінансово-економічні), не завжди є ефективними, а 

іноді, навіть перешкоджають у вирішенні першочергових проблем 

раціонального використання земель територіальними громадами в умовах 

децентралізації. Для того, щоб оптимізувати процес прийняття та покращити 

якість управлінських рішень, вибір ефективних механізмів, необхідно чітко 

розуміти природу системи, на яку направлено управлінський вплив, 

проаналізувати особливості її функціонування та визначити складові 

системи, виокремивши внутрішні та зовнішні суб’єкти.  

Якісна співпраця та налагоджений обмін інформацією між всіма 

органами влади та місцевого самоврядування є одним із важливих показників 

якості функціонування системи управління земельними відносинами. Для 

того, щоб краще зрозуміти механізми управління земельними ресурсами 

територіальних громад органами місцевого самоврядування необхідно 

проаналізувати їх повноваження. 

Суб’єктний склад у науці державного управління доцільно розглядати у 

контексті функціонування державного управління як системи управління. 

Тобто, в даному контексті, прийнято розуміти, що суб’єкт управління – це 

система, яка наділена певною (визначеною у нормативно-правових актах) 
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компетенцією, що дозволяє їй здійснювати управлінський вплив у форматі 

управлінських рішень, обов’язкових для виконання. Отже, можна 

стверджувати, що це система, яка управляє. У Кодексі адміністративного 

судочинства України термін «суб’єкти владних повноважень» ужито всього у 

двадцяти статтях. Законодавець визначаючи перелік субєктів владних 

повноважень, визначив, що це орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, а також посадові чи службові особа, інші суб’єкти, які 

виконують публічно-владні управлінські функції та (або) делеговані 

повноваження в межах і на підставі законодавства. 

Щодо суб’єктів управління земельними ресурсами, існує кілька 

класифікацій, в основі яких покладено різні критерії. Суб’єкти управління у 

сфері земельних відносин, за найбільш поширеною класифікацією, 

поділяються на суб’єкти, що здійснюють державне, місцеве і 

внутрішньогосподарське управління. У свою чергу, державне управління 

поділяється на загальне і відомче (галузеве) управління [ 202, С. 42] 

Якщо мова йде про управління на державному рівні то до органів 

загальної компетенції віднесено: Верховну Раду України, Кабінет Міністрів 

України, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації; Верховну Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради та їх 

виконавчі органи. Компетенція цих органів носить загальний характер, 

оскільки не обмежується ні конкретною галуззю, ні функціональним 

напрямом використання земель. Окрім того, до міжгалузевих органів 

управління також відносяться Фонд державного майна та державні органи 

приватизації, які здійснюють продаж земельних ділянок під об’єктами, що 

підлягають приватизації, а також Державне агентство з управління зоною 

відчуження, яке уповноважене надавати земельні ділянки у зоні відчуження 

та безумовного (обов’язкового) відселення, здійснює моніторинг та контроль 

за використанням земель [111; 95]. 

Група міжгалузевих суб’єктів управління достатньо численна, окрім 

перелічених, до неї відносяться: Міністерство аграрної політики та 
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продовольства, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, 

Міністерство регіонального розвитку та територій. Повноваження 

перелічених органів охоплює конкретний функціональний напрям діяльності. 

Особливим органом в системі управління земельними ресурсами є Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин яка є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 

політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері 

національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері 

Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів. Вказана Державна служба має систему 

територіальних органів в областях, районах, містах [146]. 

Необхідно відмітити, що у контексті управління земельними 

ресурсами громади, доцільно запропонувати нову класифікацію за 

принципом прийняття управлінських рішень ззовні (які приймаються на 

державному та регіональному рівнях), або з середини системи на дві 

категорії: зовнішні та внутрішні. До внутрішніх доцільно віднести: органи 

місцевого самоврядування, юрисдикція яких розповсюджуються в межах 

відповідної громади, представників громади, як сукупності жителів.  

Щодо зовнішніх суб’єктів, мова йде про органи державної влади, які 

наділені повноваженнями, по управлінню, контрольними повноваженнями, 

або є розпорядниками інформації як безпосередньо щодо земельних ресурсів, 

або об’єктів, які на них розміщені. Зовнішні суб’єкти, в свою чергу доцільно 

класифікувати за критерієм наявності владних повноважень на такі, що є 

лише розпорядниками інформації, і такі, до переліку повноважень яких 
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віднесено управління земельними ресурсами, або об’єктами, що на них 

знаходяться (рис.1.1.).  

 

 

Рис. 1.1. Класифікація суб’єктів управління земельними ресурсами 

територіальної громади 
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не збігаються, а в кодифікованому законі повноваження виражені у більш 

загальній формі. 

Таблиця 1.3. 

«Нормативне регулювання повноважень сільських, селищних, міських 

рад у галузі земельних відносин» 

Відповідно до 

Земельного кодексу 

Відповідно до Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

а) розпорядження 

землями комунальної 

власності, 

територіальних громад; 

б) передача земельних 

ділянок комунальної 

власності у власність 

громадян та 

юридичних осіб 

відповідно до цього 

Кодексу; 

в) надання земельних 

ділянок у користування 

із земель комунальної 

власності відповідно до 

цього Кодексу; 

г) вилучення земельних 

ділянок комунальної 

власності із постійного 

користування 

відповідно до цього 

Кодексу; 

ґ) викуп земельних 

ділянок приватної 

власності для 

суспільних потреб 

відповідних 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст; 

д) організація 

землеустрою; 

є) здійснення контролю 

за використанням та 

охороною земель 

комунальної власності, 

додержанням 

земельного та 

екологічного 

законодавства; 

ж) обмеження, 

тимчасова заборона 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 

встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за 

користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а 

також надання під забудову та для інших потреб земель, що 

перебувають у власності територіальних громад; визначення в 

установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності за 

забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення 

платежів за користування комунальними та санітарними 

мережами відповідних населених пунктів; 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих 

програм охорони довкілля, участь у підготовці 

загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; 

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо 

прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що 

підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до 

відповідних державних органів про оголошення природних та 

інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або 

наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 

охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради 

пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях 

масового розмноження та вирощування потомства дикими 

тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності 

та добуванням об’єктів тваринного світу; 

5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та 

метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, 

коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу 

місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про 

національну інфраструктуру геопросторових даних»; 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням земельного та 

природоохоронного законодавства, використанням і охороною 

земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого 

значення, відтворенням лісів; 

3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення; 

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому 

законом; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#n2
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(зупинення) 

використання земель 

громадянами і 

юридичними особами у 

разі порушення ними 

вимог земельного 

законодавства; 

з) підготовка висновків 

щодо вилучення 

(викупу) та надання 

земельних ділянок 

відповідно до цього 

Кодексу; 

и) встановлення та 

зміна меж районів у 

містах з районним 

поділом; 

і) інформування 

населення щодо 

вилучення (викупу), 

надання земельних 

ділянок; 

ї) внесення пропозицій 

до районної ради щодо 

встановлення і зміни 

меж сіл, селищ, міст; 

й) вирішення 

земельних спорів; 

к) вирішення інших 

питань у галузі 

земельних відносин 

відповідно до закону 

[Земельний кодекс 

України]. 

 

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про 

них населення, залучення в установленому законом порядку до 

цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; 

7) визначення території для розміщення відходів відповідно до 

законодавства; 

7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької 

діяльності у сфері поводження з відходами; 

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в 

установленому законом порядку земельних ділянок, що 

проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування; 

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів 

землеустрою; 

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, 

передбачених документацією із землеустрою; 

11) створення та забезпечення функціонування місцевих 

екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, 

які є складовою мережі загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

доступу до екологічної інформації; 

12) здійснення контролю за додержанням юридичними та 

фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та 

виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні 

правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших 

державних органів у разі порушення законодавства про відходи; 

13) надання відомостей з Державного земельного кадастру 

відповідно до закону; 

14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і 

безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та 

островів для загального водокористування відповідно до закону; 

15) надання податковим органам у строки та в порядку, 

встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо 

власників та користувачів, у тому числі на правах оренди 

(суборенди), емфітевзису, земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, розташованих на території 

відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад. 

 

Безпосередньо розгляд земельних питань лежить у прощині відання 

однієї з постійних комісій ради – земельної комісії. Постійна комісія ради 

(далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів 

для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її 

відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за 

рішеннями виконавчого комітету [132, С.35]. Нині нормативно не закріплено 
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типове положення про постійні комісії, яке б регулювало процедурні нюанси 

та практичні аспекти їх діяльності, натомість необхідна інформація наведена 

у формі методичних рекомендації Практичний посібник для громад, 

розроблений Асоціацією Міст України, що містить у собі відповідну 

інформацію і на його основі розробляються документи, що регулюють 

роботу комісій, не дивлячись на те, що методичні рекомендації не носять 

обов’язкового характеру. 

Згідно із законом головним (але далеко не єдиним) призначенням 

постійної комісії є вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, які 

належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, 

її виконавчого комітету.  

Постійна комісія – це інструмент депутата місцевої ради, за допомогою 

якого реалізується безпосередньо значна частина його повноважень (прав) у 

раді. Окрім того, постійна комісія – це законодавча можливість 

продовженого обговорення питань, що готуються для ухвалення як владні 

рішення та професійної оцінки проектів рішень. При високому рівні 

професійної підготовки депутата, така можливість збільшує вірогідність 

ухвалення ефективного, правильного та законного рішення, з урахуванням 

шляхів його впровадження та реалізації. Згідно із законом головним (але 

далеко не єдиним) призначенням постійної комісії є вивчення, попередній 

розгляд і підготовка питань, які належать до відання ради, здійснення 

контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. [120, С.9]. 

Досить значної уваги потребує формування складу постійної комісії з 

земельних відносин. 

Значну роль у реалізації рішень, що прийняті радами сільських, 

селищних, міських громад відіграють виконавчі комітети. Тому, логіка 

законодавця відслідковується в тому, що вони теж наділені повноваженнями 

у відповідних сферах. До відання виконавчих органів міських (за винятком 

міст районного значення) рад, крім делегованих повноважень, належить 

координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених 



56 

 

державних органів управління з охорони природи [161]. Окрім того, при 

органах місцевого самоврядування створюються центри надання 

адміністративних послуг, які надають послуги і в сфері земельних відносин 

також. Відповідно до законодавства (Земельний кодекс України, Закони 

України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оцінку земель») 

ЦНАПи надають таки послуги у сфері земельних відносин:  

- державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру,  

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку з видачею витягу;  

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, 

з видачею витягу;  

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачею витягу;  

- державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу; внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;  

- надання відомостей з Державного земельного кадастру; видача довідки 

про: 1) наявність та розмір земельної частки (паю) 2) наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 

призначення (використання); 

- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки;  

- проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації; видача висновку про погодження документації із землеустрою;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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- видача рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок, що перебувають у державній власності;  

- видача рішення про продаж земельних ділянок державної та 

комунальної власності;  

- видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву 

земельних ділянок [45] 

В контексті активного реформування сфери надання адміністративних 

послуг, розроблено і рекомендаційний перелік послуг, які надаються в центрі 

надання адміністративних послуг (міської, селищної, сільської) ради (з 

урахуванням змін до законодавства про адміністративні послуги, в тому 

числі щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для формування 

переліків послуг ЦНАП та їх ідентифікації/кодування), в даному переліку 

значно ширший спектр послуг, що налічує 42 пункт і містить інформацію про 

наявність такої послуги в реєстрі станом на 01.09.2021 та коментарі до їх 

застосування, та яким нормативним актом регульовано її надання. 

Окрім того, суб’єктом прийняття рішення на місцевому рівні є 

безпосередньо територіальна громада, тобто сукупність жителів. Але 

механізми прийняття та реалізації рішень жодним чином не врегульовано 

законодавством. На даному етапі розвитку системи управління в 

територіальній громаді взагалі і земельними ресурсами, зокрема, є 

необхідність розробки механізму залучення жителів громади до прийняття 

рішень та контролю за їх виконанням. Саме цим питанням буде приділено 

увагу у третьому розділі дисертації. Адже модель публічного управління 

передбачає участь громадян, як через громадські організації, обєднання, 

засоби масової інформації та мережу інтернет, так і безпосередньо (через 

місцевий референдум, громадські обговорення, особисті прийоми посадових 

осіб місцевого самоврядування, депутатів та звернення громадян) у 

прийнятті управлінських рішень. 

Друга – значно більша за кількістю суб’єктів группа – це зовнішні 

суб’єкти, до яких належать: територіальні органи Держгеокадастру України, 
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департамент екології та природних ресурсів ОДА, департамент 

агропромислового розвитку ОДА, департамент культури і туризму, 

національностей та релігій при ОДА, басейнові управління водних ресурсів, 

Фонд державного майна України.  

Головне управління Держгеокадастру в області є територіальним 

органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

та їй підпорядковане. Виконуючи досить широкий перелік завдань, 

відповідно до Положення про Головне управління Держгеокадастру в 

області, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 29.09.2016  № 333, налічується аж 40 пунктів.  

Але прослідковуються тенденції до трансформації Держгеокадастру у 

службу, що має сервісне спрямування, а повноваження по розпорядженню 

земельними ресурсами сільськогосподарського призначення передають 

органам місцевого самоврядування (відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 

2021 року № 1423-IX). При цьому, відповідно до вказаного закону, 

відбувається спрощення та дерегуляція значної кількості земельних 

процедур, наприклад: скасування державної експертизи землевпорядної 

документації, скасування необхідності погодження майже всієї документації 

(окрім об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду) 

документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру, 

спрощення процедури зміни цільового призначення землі. Але, ряд 

контрольно-наглядових функцій все ще входить до компетенції 

Держгеокадастру. 

Наступними суб’єктоми прийняття рішень у сфері земельних відносин є 

департамент екології та природних ресурсів ОДА, департамент 

агропромислового розвитку ОДА, департамент культури і туризму, 

національностей та релігій при ОДА. Сукупність повноважень місцевих 

державних адміністрацій у сері управління земельними ресурсами наведено у 
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ст. 17 Земельного кодексу України. Розподілений функціонал між 

департаментами і управліннями в кожній адміністрації по-різному, і більше 

детально повноваження розкриваються у положеннях про структурні 

підрозділи адміністрації. Всі положення про відповідні відділи складаються і 

затверджуються на основі Типового положення про структурний підрозділ 

місцевої державної адміністрації [156]. 

Так, департамент екології та природних ресурсів ОДА, здебільшого має 

повноваження щодо земель природно-заповідного фонду (відповідно до норм 

законодавства, може перебувати лише у державній власності) та питань, 

пов’язаних з охороною навколишнього середовища; а також: погоджує 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках та в 

порядку, визначеному законодавством; розробляє та приймає участь у 

реалізації програмних заходів з питань раціонального використання земель та 

підвищення родючості грунту (але лише щодо земель державної власності); 

організовує земельні торги щодо надання у користування на умовах оренди 

водних об’єктів, розташованих на території області за межами населених 

пунктів; розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації відповідно до повноважень обласної державної адміністрації, 

визначених статтею 122 Земельного кодексу України, в тому числі щодо 

надання дозволу (згоди) на розроблення землевпорядної документації із 

відведення земельних ділянок, зміни цільового призначення, встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок, з інвентаризації земель, з поділу та 

об’єднання земельних ділянок, встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), надання дозволів на проведення грошової 

оцінки земельних ділянок, а також її затвердження; про надання земельних 

ділянок в оренду, в постійне користування, про продаж земельних ділянок, та 

інші проекти розпоряджень пов’язанні з виконанням повноважень. Цей 

перелік не є вичерпним і може бути змінінено відповідно до особливаостей 

розподілу функцій між департаментами, управліннями і відділами, адже 

положення затверджується головою ОДА. 
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Провідним завданням для департаменту агропромислового розвитку 

ОДА є реалізація державної політики у сферах використання і охорони 

земель та родючості грунтів земель сільськогосподарського призначення, а 

також, забезпечення цільового та ефективного використання земель 

сільськогосподарського призначення. В рамках повноважень, департамент 

агропромислового розвитку ОДА здійснює організацію земельних аукціонів 

стосовно земельних ділянок, розпорядження якими належить до повноважень 

облдержадміністрації; вносить пропозиції в межах компетенції обласної 

адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, 

консервації деградованих і малопродуктивних земель. 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій при ОДА 

має найменше повноважень у сфері управління земельними ресурсами, а 

саме: проєкти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для 

сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в 

межах делегованих йому Міністерством культури та інформаційної політики 

України повноважень. 

Наступним суб’єктом управління, що в рамках дисертації віднесений до 

зовнішніх є басейнові управління водних ресурсів - це бюджетні 

неприбуткові організації, які утворюються та реєструються в порядку, 

визначеному законом, і належать до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного 

господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання 

та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних 

ресурсів України. Всі повноваження. що виконуються управліннями 

пов’язані з меліораціїю та функціонуванням об’єктів державного 

водогосподарського комплексу. Але, при цьому, управління є розпорядником 

значної кількості інформації, що враховується при прийнятті управлінських 

рішень у сфері земельних ресурсів, ажде узагальнює та аналізує дані 

моніторингу якості поверхневих вод, інформує про результати 

Держводагентство, органи виконавчої влади і органи місцевого 
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самоврядування, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових 

прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель. 

Не менш значущим суб’єктом у системі управління земельними 

ресурсами є Фонд державного майна України, а саме , його міжрегіональні 

управління. Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

областях є територіальним органом Фонду державного майна України, що 

реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, оцінки, 

використання та відчуження державного майна, управління об'єктами 

державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо 

об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління. До 

повноважень регіональних управлін фонду у галузі управління земельними 

ресурсами віднесено: здійснння конкурсного відбору суб'єктів оціночної 

діяльності - суб'єктів господарювання, якщо виступає замовником незалежної 

оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок у випадках, 

визначених законодавством; укладення договорів на проведення оцінки 

майна, у разі якщо виступає замовником незалежної оцінки майна, 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

Саме якість взаємодії всих органів, що є субєктими управління 

земельними ресурсами територіальної громади є одним з важливих 

показників якості управління та розвитку суспільства. 

Вітчизняним законодавством передбачена низка механізмів щодо 

взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної 

виконавчої влади, зокрема таких: делегування повноважень; розроблення та 

реалізація програм, проектів і заходів та відповідних бюджетів; розподіл між 

територіальними громадами переданих з державного бюджету коштів у 

вигляді дотацій, субвенцій; ініціативи (пропозиції) щодо вирішення певних 

питань (місцевого і загальнонаціонального значення); звернення до суду; 

участь у консультаціях; обмін досвідом, знаннями та інформацією; 

організація спільного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування; спільні заходи (засідання, громадські слухання, 
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форуми, круглі столи, конференції, наради та ін.); спільна організація 

конкурсів проектів; обопільний контроль над реалізацією спільно визначених 

заходів тощо [20, С. 188.]. 

Управління земельними ресурсами – це систематичний, свідомий, 

цілеспрямований вплив держави і суспільства на раціональне використання 

землі через ринкові земельні відносини Управляти можна тільки системою. 

Досліджуючи систему управління земельними ресурсами з доцільно 

визначити такі поняття як об’єкт, суб’єкт, предмет, методи, мета і функції 

управління (Рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. Система публічного управління земельними ресурсами 

громади, як елемент системи державного управління  
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До складу системи управління земельними відносинами територіальної 

громади доцільно віднести суб’єкт і об’єкт, а також – зовнішні зв’язки, 

зобразимо на рисунку. 

До чинників, що впливають на систему ззовні доцільно віднести: 

- нормативно-правове забезпечення; 

- екологічну ситуацію в регіоні; 

- інвестиційний клімат в країні; 

- якість функціонування ринку землі; 

- рівень розвитку аграрного сектору, сільськогосподарських 

технологій; 

- системність, повнота, якість ведення держгеокадастру та 

землевпорядних робіт; 

- стан економіки вцілому, ціни та попит на сільськогосподарську 

продукцію на внутрішньому на міжнародному ринку. 

Цей перелік не є і не може бути вичерпним, так як динаміка 

законодавства, розвитку сільського господарства та ринку землі вносить 

корективи та може змінювати ряд факторів, які впливають на систему 

публічного управління земельними ресурсами громади. 

Управлінський вплив суб’єкта на об’єкт в даному контексті –  це всі 

управлінські рішення, що приймаються відносно земельного фонду громади, 

зміст яких розкривається  через регулювання земельних відносин, здійснення 

контрою за використанням та охороною земель, стратегічне планування 

розвитку земельних відносин, забезпечення вимог земельного законодавства, 

застосування засобів впливу на порушників цього законодавства [221, С.128]. 

Під якісними змінами об’єкта маються на увазі процеси покращення 

конкретних показників, що є наслідком конкретних управлінських рішень: 

підвищення родючості ґрунтів, проведення землевпорядних робіт, 

формування земельних інформаційних баз; покращення якісних та кількісних 

показників сільськогосподарських підприємств, якість та швидкість надання 
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адміністративних послуг, здійснення професійного стратегічного планування 

розвитку земельних відносин та ін.  

Предметом управління земельними ресурсами громади є процеси 

організації використання та охорони землі, планування розвитку земельних 

відносин, що у межах визначеної території, на яку розповсюджується 

юрисдикція органів місцевого самоврядування громади, забезпечують 

потреби громадян.  

Щоб дослідити методи, що застосовуються у системі публічного 

управління земельними відносинами громади, необхідно визначитись з 

поняттям «метод управління» - у традиційному розумінні це сукупність 

способів, прийомів, методик впливу на керований об’єкт метою застосування 

яких є досягнення конкретних запланованих цілей. Загальнонаукова 

класифікація методів публічного управління виділяє: економічні, правові, 

організаційні, адміністративні, соціальні, що застосовуються у системі 

земельних ресурсів, як правило комплексно. Наприклад, землевпорядний 

метод є своєрідною комбінацією правових, соціальних, економічних методів, 

шляхом яких регламентується використання земельних ресурсів. 

З урахуванням особливого правового статусу землі, як об’єкта 

управління, методи управління доцільно поділити на:  

- методи вивчення об’єктів управління (встановлення правового 

статусу ділянки, об’єктів, що на ній розташовані, цільового призначення 

землі, форму права власності на конкретну ділянку, наявність інформації про 

ділянку в державному кадастрі, чи встановлено та погоджено межі ділянки, 

якість та родючість землі та ін.),  

- методи розробки управлінських рішень (застосування 

конкретного методу залежить від поставленої задачі); 

-  та методи реалізації управлінських рішень (як правило, це поділ 

обов'язків та мережеве моделювання).  

Для формування ефективної системи управління земельними 

ресурсами громади доцільно застосовувати різноманітні методи, вибір яких 
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залежить від цілей і критеріїв оцінки ефективності управління. Варто 

зазначити, що загальному вигляді, метою системи публічного управління 

земельними ресурсами громади є створення і забезпечення функціонування 

системи земельних відносин і землекористування, що дає змогу найбільшою 

мірою задовольняти потреби громади, які пов’язані з використанням землі. 

Переходячи до аналізу функції управління земельними ресурсами 

громади, варто зауважити, що загальне розуміння «функції публічного 

управління» – це самостійні складові діяльності суб’єктів публічного 

управління, що мають єдину мету , та певні особливості реалізації. Функції 

публічного управління знаходять своє відображення через конкретні форми і 

методи. 

Функції управління у галузі земельних відносин визначаються як види 

діяльності уповноважених органів щодо забезпечення раціонального й 

ефективного використання, охорони та відтворення земель. Загальні функції 

публічного управління властиві всьому управлінському процесу 

класифіковано за багатьма критеріями. Вони є відображенням найбільш 

важливих завдань управлінського процесу. Зміст діяльності суб’єктів 

управління земельними ресурсами полягає в прогнозуванні і плануванні їх 

використання та збереження; встановленні норм і порядку землеволодіння, 

землекористування, розподілу і перерозподілу земель; регуляторній, 

контрольно-наглядовій і оперативно-розпорядчій діяльності за 

використанням і охороною земель [221, С. 128]. Більш детально функції 

системи управління земельними відносинами громади доцільно розкрити 

через повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, що закріплені в нормативно-правових актах. 

Всі наведені функції направлені на реалізацію комплексної мети – 

створення і забезпечення функціонування системи земельних відносин і 

сталого землекористування в громаді, що надасть можливість формувати 

умови для ведення високоефективного сільського господарства, збереження і 

навколишнього природного середовища, зокрема землі, задоволення потреб 
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жителів громади у земельних ділянках, одержання надходжень у державний і 

місцевий бюджети. 

Отже, система публічного управління земельними ресурсами 

громади – система відносин між суб’єктами (наділеними владними 

повноваженнями, що регламентовані земельним, адміністративним та 

екологічним законодавством) і об’єктом (землею комунальної власності на 

території, що обмежується юрисдикцією органів місцевого самоврядування 

громади), направлених на раціональне землекористування, забезпечення 

екологічної стабільності, задоволення потреб громади, пов’язаних з 

використанням землі.  

Об’єктом в даному контексті є землі з визначеним і невизначеним 

правовим статусом в межах юрисдикції органів місцевого самоврядування 

громади, які, в свою чергу, потребують застосування відповідних 

специфічних механізмів управління. Вказана система має два види суб’єктів: 

внутрішні та зовнішні, які доцільно класифікувати, в залежності від того, з 

середини, чи ззовні приймаються управлінські рішення, та характеру їх 

повноважень. 

 

1.3. Узагальнення закордонного досвіду ведення інформаційно-

кадастрових систем  

 

Управління земельним фондом визначається як діяльність органів 

державного управління та органів місцевого самоврядування, спрямована на 

забезпечення раціонального використання і охорони земельного фонду 

країни [16, С. 116.]. Система управління земельними ресурсами кожної 

країни має певні особливості, що обумовлено конкретними історичними, 

економічними, політичними, географічними обставинами. Одним із основних 

інструментів в управлінні земельними відносинами, в частині їх обліку є 

землевпорядкування. Лише за умови проведення якісно землевпорядних 
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робіт можливе прийняття управлінських рішень на основі повної, достовірної 

інформаці. 

Як правило, землевпорядне забезпечення кадастрової діяльності 

здійснюється на основі формування, обліку, реєстрації земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна та природних ресурсів, що на ній 

розміщені. При цьому, об'єктами землевпорядкування можуть бути: 

територія країни; території адміністративно-територіальних одиниць або їх 

частин; території землеволодінь та землекористувань чи окремі земельні 

ділянки. 

До основних заходів землевпорядкування можна віднести: планування 

використання земель адміністративно-територіальних одиниць; управління 

земельними ресурсами; організацію з раціонального використання та 

охорони земель; розподіл земель та об’єднання земель; роботи з 

удосконалення землекористування; формування земельних ділянок тощо 

[130]. Базою для грамотного управління, адміністрування та обліку 

земельних ресурсів будь-якої країни є інформаційна система, що містить 

повну, об’єктивну, доступну інформації. В теорії управління навіть 

виділяють такий механізм розвитку земельних відносин – землевпорядний 

(поряд з організаційним та економічним). 

В Україні такою інформаційною базою є Державний земельний 

кадастр. Вітчизняний законодавець закріпив в Земельному кодексі України 

поняття Державного земельного кадастру наступним чином – це єдина 

державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру 

визнання факту виникнення або припинення права власності і права 

користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і 

документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх 

оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл 

серед власників землі та землекористувачів[55]. 

Окрім того, в 2011 році було прийнято спеціальний галузевий Закон 

України «Про державний земельний кадастр», який визначає, що Державний 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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земельний кадастр це єдина державна геоінформаційна система відомостей 

про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, 

обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами[143].  

Виходячи з наведених визначень, до функцій Державного земельного 

кадастру України доцільно віднести: юридичну (визнання факту наявності 

ділянки, її меж, реєстрація права власності, права користування); 

інформаційну (забезпечення даними про об’єкти Державного земельного 

кадастру та топографо-геодезичними і картографічними матеріалами); 

адміністративну (виконання земельно-кадастрових робіт, надання повної та 

достовірної інформації, яка є основою для прийняття управлінських рішень), 

фіскальну (основа для об’єктивного та ефективного оподаткування власників 

і користувачів земельних ділянок).  

В загальному вигляді, призначенням державного земельного кадастру є 

забезпечення інформацією органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, громадян з 

метою регулювання земельних відносин (раціонального використання та 

охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у 

складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, 

економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів і проектів 

землеустрою, оцінки інвестиційної привабливості ділянки, або громади, чи 

регіону вцілому, тощо). 

Але, не дивлячись на таку багатофункціональність кадастру, в ньому 

відсутні данні про будівлі, нерухомість та право власності на неї, ця 

інформація міститься в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. 

Враховуючи, що функцію кадастрового обліку земельних ділянок 

здійснюють органи державного земельного кадастру, а функцію реєстрації 

прав Державний реєстр прав, це викликав певні незручності як для громадян, 

так і для працівників вищезазначених установ. Саме такі оставини 
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викликають і додаткове операційне навантаження на адміністраторів обох 

реєстрів. Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2020 року № 1155 «Про затвердження Порядку проведення звірки 

відповідності відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно щодо земельних ділянок, речові права та їх обтяження на які 

зареєстровано, із відомостями Державного земельного кадастру щодо 

наявності державної реєстрації таких земельних ділянок» [153] 

Адміністратором Державного земельного кадастру та технічним 

адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

проведяться звірки відповідності відомостей щодо земельних ділянок, речові 

права та їх обтяження на які зареєстровано щодо наявності державної 

реєстрації таких земельних ділянок. 

Окрім того, потребує доопрацювання і базовий принцип 

функціонування Державного земельного кадастру – принцип відкритості та 

доступності відомостей. Адже, в режимі реального часу і безоплатно можна 

скористатися лише інформацією, розміщеною на сайті Публічної кадастрової 

карти України. Проте, величезний масив даних знаходиться у платному 

доступі, які можна отримати, наприклад, скориставшись послугою з надання 

витягу з Державного земельного кадастру. 

Ще одним суттєвим не доопрацюванням є те, що часто трапляються 

помилки в Державному земельному кадастрі, такі, як подвійність 

кадастрових номерів, визначення кадастрового номеру без його присвоєння 

до 01.01.2013, відчуження частин земельних ділянок без попереднього 

поділу, замість часток в праві на земельні ділянки, та інші. Помилки 

спричинені як технічними вадами системи, так і можуть носити суб’єктивний 

характер. Спеціалісти, що забезпечують ведення кадастрової системи 

потребують спеціальної підготовки. Внесення виправлень помилок у 

кадастровій системі – процес складний і тривалий, який потребує зусиль і 

уважності відповідних фахівців.  
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Отже, основною причиною для аналізу закордонного досвіду, є 

недосконалість української системи Державного земельного кадастру. При 

цьому, загальною позитивною тенденцією розвитку сучасних земельних 

інформаційних систем у зарубіжних країнах є глобальна узгодженість, 

координація зусиль між організаціями, що працюють з відповідною 

інформацією, безпосередньо відповідають за формування кадастрових даних 

у своїй сфері діяльності. Тому в ряді країн інформація, необхідна для різних 

цілей, сконцентрована в єдиній інформаційній системі або організований 

обмін інформацією між різними системами [205, С. 31]. 

Окрім того, в контексті глобалізації, існують тенденції до зближення 

геоінформаційних систем у Європі та світі з метою створення єдиного 

інформаційного простору. Експертна комісія ООН з глобального управління 

просторовою інформацією 2018 р. опублікувала звіт про перспективу 

розвитку ГІС на найближчі 5 років [224]. У дослідженні брали участь 

експерти та науковці з питань запровадження технологій гео-інформаційних 

систем та користувачі геопросторової інформації. До основних тенденцій 

розвитку ГІС віднесено: впровадження технологій автоматизованого 

введення даних у систему; використання 3D- та 4D-даних (час як четвертий 

вимір); запровадження єдиного міжнародного формату обміну даними; 

використання «хмарних» технологій передавання та оброблення даних; 

перехід від архітектури настільних систем до сервіс-орієнтованої 

архітектури; створення глобальної інфраструктури геопросторових даних та 

ін. [224]. Саме  процеси перетворень та світові тенденції до уніфікації 

єдиного інформаційного простору і є ще одним аргументом на користі 

дослідження досвіду у сфері ведення земельних кадастрів розвиненими 

країнами. 

Але, при порівнянні і аналізі вітчизняної системи ведення державного 

земельного кадастру та систем у інших країнах, необхідно звертати увагу на 

період формування нормативної бази , що регулює функціонування реєстрів 

та періоди їх наповнення. 
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Ідеальним прикладом, в цьому контексті, є Італія, в якій ще з 1886 року 

Установчим законом № 3682 «Закон про збалансування нерухомості» було 

створено єдиний кадастр земель, основною метою створення якого було 

оподаткування об’єктів нерухомості. Італія є однією з 13 європейських країн, 

в якій кадастр і реєстр прав ведуться одним органом управління. З 

функціональної точки зору, кадастр Італійської Республіки поєднує в собі два 

реєстри – «правовий» і «податковий (фіскальний)», що оптимізує 

інформаційний простір. Зміст кадастру ділиться на дві частини: 1) записи 

адміністративного характеру, включаючи записи про власника; 2) записи 

геометричного характеру, що визначають топографічні показники [103, 

С. 46]. Саме такий змістовний поділ став основою для двох основних 

земельно-інформаційних систем: земельний кадастр і житлово-будівельний 

кадастр.  

Загальне управління та контроль за здійсненням кадастрової діяльності 

покладені на Міністерство економіки і фінансів Італійської Республіки. 

Основний обсяг техніко-оперативної діяльності у межах повноважень 

Міністерства здійснює територіальне агентство (Agenzia del Territorio) , що є 

одним з чотирьох фіскальних агентств, створених у межах Міністерства, 

іншими агентствами є митне агентство, агентства доходів і державного майна 

[226]. Просторово-адміністративна організація Територіального агентства 

Італії дещо схожа на Українську, оскільки загальнодержавному управлінню 

підпорядковані регіональні представництва. 

І, не дивлячись на те, що у кадастрі Італії є дані і про земельну ділянку і 

про нерухомість, що на ній розташована, все ж таки, існує подвоєна 

реєстрація.  Окрім вже вказаного реєстру земельних ділянок, будь-яка 

нерухомість в Італії має бути зареєстрована в Консерваторії обліку 

нерухомості (Conservatoria dei Registri Immobiliari). З неї можна отримати 

інформацію про того, хто є власником нерухомості, яка її кадастрова 

вартість, точна площа, а також про наявність можливої заборгованості 

власника. Після підписання завершального акта купівлі-продажу нерухомість 
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реєструється в Консерваторії обліку нерухомості впродовж двох місяців [197, 

С. 63].  

Суттєвим недоліком кадастру є відсутність правовизначання, тобто 

довідки, отримані з реєстру, носять лише інформаційний характер, не маючи 

юридичної сили, що тягне за собою низку правових негативних наслідків для 

покупців [187, С. 50].  

Аналогічний багатоцільовий земельний кадастр започатковано в 

Німеччині у 1817 році, він служить як базис для оподаткування, реєстрації 

прав власності та оцінки земель. Поряд з загальноприйнятими функціями 

державного реєстру, інформація кадастру нерухомості є основою для 

земельних інформаційних систем, що використовується для територіально-

адміністративного управління та системного розвитку сільського 

господарства. Основним нормативно-правовим актом, що регулює 

функціонування кадастру є Закон землі Гессен «Про кадастр нерухомості та 

геодезичної зйомки», прийнятий у 1992 р.  

Безперервно функціонує система оцінки земель, що вперше була 

проведена ще в 1934 році , а потім в післявоєнний період лишу у східній 

частині Німеччини протягом 1948-1954 років. В основу сучасної системи 

оцінки та переоцінки земель покладено матеріали проведених ґрунтових 

зйомок з деталізованої характеристикою земель за природними 

властивостями; дані про врожайність сільськогосподарських культур, 

валовий і чистий доходи. Проводяться відповідні заходи не лише для 

внесення актуальних даних у кадастр з метою створення бази для 

оподаткування, а здебільшого для планування сільськогосподарського 

виробництва та встановлення цін на землю [198;241]. 

Ведення кадастру нерухомості функціонально віднесено до 

федеральних земель (регіональний рівень) і ведеться відповідними 

управліннями землеустрою та земельного кадастру. При цьому, в кадастровій 

системі в Німеччині відсутній федеральний (загальнодержавний) рівень. 

Кожна федерація має головний офіс та регіональні представництва. Роботи з 
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реєстрації здійснених операцій з землею покладені на спеціальних 

працівників, діяльність яких підлягає ліцензуванню. Ліцензію 

землевпорядника може отри мати особа, яка має необхідну університетську 

освіту та два роки практичного досвіду. Дані якісної оцінки земель 

відображаються у двох кадастрах: нерухомості і у господарському кадастрі. 

[127, С. 16]. 

Базою для оцінки реальної вартості землі є оцінка грошово-економічної 

вартості ділянки. Вона передбачає декілька основних етапів: 

1) визначення якості землі (ґрунтів), що відбувається на основі 

коефіцієнтів для різних видів ґрунтів та видів використання землі; вводиться 

поправка на ступінь використання землі (1 – найвищий бал, 7 – найнижчий 

бал);  

2) оцінка показників родючості – розраховується на 1 га землі та 

визначається на основі коефіцієнтів;  

3) врахування економічно-географічних параметрів (наприклад, місце 

розташування ділянки, віддаленість від основних транспортних шляхів, 

рівень розвитку регіону, закрема, рівень цін та заробітної плати);  

4) розрахування середнього для господарств коефіцієнта, який є 

офіційним показником для податкових платежів та інших економічних 

операцій [185]. 

У Німеччині розвинута система публічного управління земельними 

відносинами на місцевому рівні. Кожна федеративна земля розробляє свій 

комплекс (план) заходів з розвитку землекористування підконтрольних 

територій. Яскравим прикладом успішного самоврядування є те, що кожен 

план заходів обговорюється на публічних слуханнях. Міжгосподарське 

землевпорядкування в основному представлено консолідацією земель і 

упорядкуванням землекористувань [21]. При цьому, у різних федеративних 

землях управління земельними ресурсами може бути підпорядковано навіть 

різним міністерствам: у федеральній землі Гессен земельними справами 

управляє Міністерство економіки, транспорту і розвитку території, Саксонії – 
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Міністерства внутрішніх справ і Земельного геодезичного управління, Баден-

Вюртембюрзі – Міністерство сільського господарства [239].  

Суттєвою відмінністю від інших систем управління земельними 

ресурсами у Німеччині є те, що реєстрація прав на земельні ділянки є 

складовим компонентом діяльності місцевих судів. Відомство Поземельної 

книги, у структурі місцевих судів ФРН, уповноважене для ведення 

Поземельної книги [233, С.13]. Суди, як відомства Поземельної книги, 

поширюють свою компетенцію на земельні ділянки в межах територіальної 

підвідомчості даного суду. Тобто, суди наділені реєстраційними 

повноваженнями в межах підвідомчого округу. 

Але, найцікавішим, у контексті досвіду для вітчизняного законодавства 

є те, що німецька кадастрова система пройшла процес обєднання двох 

кадастрів, що по суті вже давно обговорюється в Україні. Адже вітчизняна 

система передбачає реєстрацію права власності на земельну ділянку у 

Державному реєстрі прав на нерухоме майно, держателем якого є 

Міністерство юстиції України та в Державному земельному кадастрі, 

держателем якого є Державна служба України з питань геодезії, картографії 

та кадастру.  

З 1997 року Робочий комітет топографічних управлінь Земель ФРН 

розробляє модель комплексної кадастрової інформаційної системи ALKIS. Її 

особливість – містить геопросторову інформацію про об’єкти нерухомості, 

поєднує автоматизований реєстр власності та автоматизовану кадастрову 

карту. Процес створення системи ALKIS триває до цього часу. [233, С. 68] 

Процес об`єднання кадастрів «Поземельної книги» і «карти нерухомості» у 

Німеччині відбулося у кілька етапи. Перший етап: обмін даними 

електронним шляхом (за умови, що Поземельна книга і кадастр нерухомості 

ведуться в електронній формі). Другий етап: технічна інтеграція за 

допомогою єдиної бази даних. Третій етап: повна інтеграція системи під 

керівництвом однієї (нової) установи. На завершальному етапі створено 

єдину земельно-інформаційну службу Німеччини [56, С.255].  



75 

 

Одним з найновіших земельних законодавств Європи, що варте уваги з 

позиції вивчення і залучення досвіду, вважаємо законодавство Польщі. Так, 

поняття «кадастр», з’явилось в польському законодавстві лише в 2005 році і 

визначається як офіційна інвентаризація описів земельних ділянок. Але до 

цього, відповідно до Акту від 17 травня 1989 року «Геодезичне і 

картографічне право» реєстр землі та будівель називають кадастром 

нерухомості. 

Організаційно кадастр нерухомості веде Головне управління геодезії та 

картографії. До складу цієї служби входять 16 воєводських (регіональних) 

офісів та 425 повітових (субрегіональних). Така розгалужена система органів 

публічної влади стала наслідком успішної реформи земельної 

децентралізації.  

Особливістю кадастрової системи в Польській Республіці є те, що його 

ведення належить до компетенції різних державних відомств (Міністерства 

державної адміністрації та внутрішніх справ, Міністерства юстиції та 

Міністерства фінансів) та органів місцевого самоврядування різних рівнів. 

Тобто, кадастрова система є доступною для всіх державних організацій, на 

які покладено реалізацію завдань у сфері земельних відносин.  

Важливим напрацюванням сучасного польського суспільства є те, що 

інформація про земельні ділянки, будівлі та приміщення відкрита для 

громадськості і широко доступна (обмеження стосуються лише особистих 

даних). Інтегрована електронна система дозволяє здійснювати обмін даними 

між реєстром нерухомості, реєстром ґрунтів, іпотечним реєстром та 

фіскальним реєстром. Кадастр використовується спеціалістами у 

різноманітних галузях: посадовими особами казначейства, юристами, 

геодезистами, будівельниками, архітекторами, проектувальниками, 

оцінювачами, розробниками, агентами з нерухомості, керуючим нерухомістю 

планувальниками, урбаністами та іншими [64, С.55]. 

Кадастрова система Польської республіки складається з двох 

компонентів: складання карт (просторова характеристика) і пов’язаною з 
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ними документацією (змістовна частина). Кадастрова карта включає в себе 

гео-інформаційні характеристики про місцезнаходження в просторі (межі 

адміністративно-територіальних одиниць; контури земельних ділянок та 

будівель, що на них розташовані, описові дані та інформація (назви вулиць, 

площ, священних місць, струмків, водойм та інших фізико-географічних 

об’єктів, доріг, серійні номери та оформлення будівель). 

При цьому, економічна оцінка земельних ресурсів у Польщі не знайшла 

відображеня у земельному кадастрі. В основу визначення вартості землі 

запропоновано покласти такі показники як: чистий дохід, диференціальна 

рента, вартість витрат на освоєння земель. Варто зауважити, що модернізація 

кадастру відбувається і досі у напрямку підвищення точності та якості даних.  

У сучасних умовах розвитку електронного врядування, реформування 

земельного кадастру в Польщі продовжується, провідним завданням є 

створення системи багатоцільового кадастру, який об’єднає базовий кадастр, 

земельний кадастр і податкові дані в єдину цілісну систему. Головною 

функцією багатоцільового кадастру буде об’єднання найбільших баз даних в 

Польщі в одну цілісну систему. Нині така комбінація можлива тільки з 

використанням метаданих [236] 

Найрозвиненішою сучасною земельно-кадастровою системою в Європі 

вважається французька, вона також носить фіскальну спрямованість. Правове 

регулювання діяльності земельно-кадастрової системи здійснюється 

Цивільним законодавством. Суттєвої відмінністю від земельних кадастрів 

проаналізованих країн та України є те, що кадастр у Франції не визначає 

точності меж земельних ділянок, хоча при цьому є юридичним 

підтвердженням встановлення меж власності. При цьому, межі земельних 

ділянок встановлюються на місцевості (в натурі) на основі наземних 

кадастрових знімань власності. Доступ до кадастрових планів та 

реєстраційних даних здійснюється у режимі on-line . 

Функціонування земельно-кадастрових робіт забезпечується 

Генеральною дирекцією податкових служб, податкових та земельних 
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операцій, з розгалуженою системою місцевих органів, до яких належать: 

податкові центри, кадастрові інспекції, земельні відділи, служби 

оподаткування, існують також регіональні земельно-кадастрові інформаційні 

центри. Досить велика кількість органів публічної влади покликана 

забезпечувати функціонування комплексного кадастру, саме тому існує 

спеціалізована Національна школа кадастру в Тулузі, яка веде основну 

підготовку фахівців. 

Національна служба кадастру Франції здійснює діяльність в кількох 

напрямах: адміністративному, юридичному та технічному – для реалізації 

кожного з них створена спеціальна служба. Так, адміністративна служба, 

відповідно до покладених на неї повноважень, здійснює: формування 

кадастрових реєстрів, реєстрацію передачі права власності на земельку 

ділянку, видачу копій та виписок з кадастрових документів, нарахування 

податків на землю.  

Юридична служба земельного кадастру займається розмежуванням 

власності на землю, ідентифікацією даних про землю, її окремих ділянок, 

веденням земельної кадастрової книги. До відання технічної служби 

належить: відновлення старих та пошкоджених картографічних планів, 

координація, перевірка та централізація знімання земельних ділянок, 

збереження межових знаків та геодезичної мережі в цілому [197, С. 16].  

Варто звернути увагу на те, що на місцевому рівні (в кадастровому 

бюро комун) документація є комп’ютеризованою і постійно оновлюється на 

1 січня кожного року. А поновлення переоцінки земельних ділянок у 

відповідністю до реалій ринку та змін якості землі відбувається раз на п’ять 

рків. Французька система використовується у Франції, Бельгії, Люксембурзі 

та багатьох колишніх французьких колоніях. 

Розглядаючи досвід у сфері землевпорядкування яскравого 

представника англосаксонської правової сім’ї – Канади, варто звернути увагу 

на те, що основною метою функціонування земельного кадастру є не лише 

справедливе оподаткування землевласників, а ще й гарантування права 
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власності на землю. Канада є прикладом країни з активно функціонуючим 

ринком земель сільськогосподарського призначення (близько 98 % з них 

знаходяться у приватній власності). 

Основна частина законотворчості у сфері земельних відносин 

здійснюється владою провінцій (найменша одиниця адміністративно-

територіального поділу). Отже, місцеві органи влади мають надзвичайно 

широкі повноваження у сфері управління земельними відносинами. При 

цьому у деяких провінціях введені достатньо жорсткі заходи при порушенні 

використання сільськогосподарських земель (Британська Колумбія, 

Ньюфауленд, Квебек) [18, С. 407]. 

Повноваження щодо забезпечення ведення кадастру, вивчення ресурсів 

країни з метою прогнозування продуктивності земель належать до функцій 

Служби інвентаризації земель. Вона забезпечує дослідження земель за 

стандартизованими для всієї країни критеріями з метою надання повних та 

точних даних стосовно потенційної продуктивності земель федеральним і 

провінційним органам влади [198]. Окрім інформації про власників 

земельних ділянок та її оціночної вартості, у Державному земельному реєстрі 

Канади зберігають всі записи щодо оренди державних земель і державних 

корисних копалин (під поверхнею землі). 

Саме отримані цією Службою дані є основою для прийняття 

управлінських рішень, планування розвитку земельних ресурсів як 

федеральними, так і провінційними органами влади. Інформація, що 

вноситься до кадастру, підлягає диференціації за чотирма напрямами, в 

залежності від потреб оцінки земель: для сільського господарства; лісового 

господарства; для рекреаційних цілей; відтворення фауни. Відповідальність 

за безпосереднє виконання робіт на місцях несуть провінційні власті. Крім 

цього, в інвентаризації земель беруть участь всі міністерства і відомства, які 

пов'язані з використанням природних ресурсів, надаючи інформацію, що 

підлягає занесенню до кадастру. 
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Враховуючи правові традиції держав англо-саксонської правової сім’ї, 

варто зауважити, що реєстраційна система містить повну правову 

інформацію про земельну ділянку та дає можливість визначити всіх 

власників земельної ділянки від сьогоднішнього дня до першого її власника, 

звичайно, за відповідну плату. Такий функціонал стає доступним завдяки 

налагодженій системі зв’язку між нумерацією права власності з 

картографічним матеріалом кожної земельної ділянки, а також, завдяки 

веденню кадастрової системи протягом тривалого часу. Ця процедура 

здійснюється, як правило покупцями з метою знизити ризик отримання 

ділянки з невизначеним правовим статусом. [198]. 

Кардинально інше призначення, ніж в усіх проаналізованих вище 

країнах, має інформаційно-земельний кадастр Австралії. Так, основною 

метою функціонування земельного кадастру Торренса (титульну систему 

Торренса (Torrens Title System), до речі, розроблено ще у 1858 р.) є 

правовстановлення та забезпечення юридичної непорушності кордонів, а 

саме можливість їх визначення на місцевості (а не оподаткування, як в 

попередніх випадках) через механізм видачі власнику свідоцтва 

(сертифіката) на всі права (власність, оренда, іпотека), що поширюються на 

земельну ділянку. Також у свідоцтво вносяться відомості про обтяження та 

обмеження прав власника. Саме отримання свідоцтва з кадастру є гарантом 

прав власника нерухомого майна, що забезпечує системі Торренса високу 

ступінь прозорості. 

На сьогодні в земельному кадастрі Австралії систематизовано 

різноманітні дані (статистичні, податкових реєстрів, документів щодо 

планування, земельний кадастр) – саме тому він є базою просторових даних і 

забезпечує діяльність з планування розвитку сільського господарства, 

використання земель, оподаткування, забезпечення ринку нерухомості, 

надрокористування, ведення статистики тощо [103, С. 25]. 
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Враховуючи, що правовстановлення – основна мета кадастру Торренса, 

варто згрупувати основні принципи реєстрації, які засновані на забезпеченні 

державою гарантій прав на землеволодіння, такі: 

- будь-яка операція, пов'язана із земельною ділянкою, повинна бути 

зареєстрована в Реєстрі записів про землеволодіння; 

- на кожну земельну ділянку є державний сертифікат, що засвідчує 

право володіння ним, а у його власників зберігається копія: Свідоцтво на 

землеволодіння (Certificate of Title); 

- уряд штату гарантує, що людина, прізвище якої зафіксовано в Реєстрі 

записів про землеволодіння, є законним власником земельної ділянки і, 

відповідно, безпосередньо запис може виступати доказом у суді, або будь-

якому іншому державному органі. 

Варто зауважити, що система Роберта Торренса, створена для 

Австралії, застосовується також у Великій Британії, Канаді та Новій Зеландії. 

Давню традицію ведення земельного кадастру ще з мають і США. 

Державну систему обліку та землеустрою введено Дикретом про землю, що 

був підписаний президентом Томасом Джефферсоном 20 травня 1785 року. 

На сучасному етапі, кадастрова система Сполучених штатів Америки, хоча і 

містить актову систему реєстрації прав, але при цьому, держава, виступає, в 

лише в ролі статиста-реєстратора, не беручи на себе контрольних функцій за 

дотриманням законності операцій з землею [127]. 

Кожен штат веде земельно-кадастрові роботи по-різному, адже в країні 

розроблено кілька основних кадастрових багатоцільових інформаційних 

систем і для всіх штатів є однаковим поділ території штату на кадастрові 

блоки та секції, а також система реєстрації прав [223]. Наприклад, у штаті 

Північна Кароліна ще з 1974 року ведеться багатоцільова реєстраційна 

система земельного обліку, що включає в себе дані про право власності на 

земельні ділянки та біля 485 показників, що маають цифрову форму і 

відображають характеристики земельної ділянки. Залежно від поставленої 

мети у США застосовуються різні системи класифікації земель. Наприклад, 
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грунти можуть бути згруповані у класи за ступенем придатності для 

сільськогосподарського використання, продуктивності земель та інші 

характеристики. 

Базовою одиницею земельної власності, що вноситься в земельний 

кадастр в США є індивідуальна земельна ділянка, що має певні ознаки, такі 

як: адреса, геодезичні данні та вартісний індекс. Окрім земельних ділянок в 

земельно-інформаційних системах відображаються: авто та залізничні 

дороги, елементи гідрографії. 

Отже, проведений системний аналіз закордонного досвіду у сфері 

землевпорядкування, ведення кадастрових систем дозволяє зробити 

висновок, що в провідних країнах прослідковується прагнення щодо 

забезпечення найповнішої співпраці між різними користувачами інформації 

про землю, у зв’язку з чим створено велику кількість сучасних 

інформаційних систем, які систематично оновлюються і актуалізуються. 

Більшість земельних кадастрів є комплексними і поєднують у собі фіскальну, 

юридичну, інформаційну функції. 

При цьому кожна з проаналізованих систем обліку земельних ресурсів 

має особливості, на які доцільно було б звернути увагу, а також, 

напрацювання, що можна запровадити і в українському законодавстві. Так, 

наприклад, активне залучення громади до земельних питань у вигляді 

обговорення на публічних слуханнях комплексу заходів щодо розвитку 

землевпорядкування дало б змогу реалізувати пряму демократію в громадах. 

Досвід Польщі є надзвичайно корисним, адже результатом завершення 

земельної реформи став відкритий доступ громадськості та всіх працівників у 

галузі землевпорядкування, будівництва, сільського господарства, геології до 

інформації про земельні ділянки, їх якість, про будівлі та приміщення. Окрім 

того, польська кадастрова система є відкритою для всіх державних 

організацій, які працюють у сфері земельних відносин, що зменшує 

бюрократичне навантаження, типове для України, і дозволяє здійснювати 

обмін даними між пов’язаними реєстрами (реєстром нерухомості, реєстром 
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ґрунтів, іпотечним реєстром та фіскальним реєстром). Створена надзвичайно 

розгалужена система відомств, що ведуть земельний кадастр Польщі, 425 

повітових офісів можуть надавати адміністративні та інформаційні послуги, 

що пов’язані з функціонуванням кадастру. 

Уваги потребує також французька система підготовки кадрів, що 

спеціально створена для спеціалістів установ, які здійснюють державну 

політику у сфері земельних відносин. Враховуючи розгалуженість та 

динамічність розвитку земельного законодавства, зміну повноважень громад, 

розвиток інформаційних технологій, що використовуються в адмініструванні 

земельних ресурсів, існує об’єктивна необхідність створення 

спеціалізованого навчального закладу в Україні. 

Австралія і Канада – країни, в яких земельно-інформаційні системи 

функціонують для гарантування права на земельні ділянки та забезпечення 

прав громадян, що є основою кожної правової держави.  

З огляду на інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі шляхом 

реформ національних реєстрових систем з метою приведення 

кадастровореєстраційних систем до єдиних стандартів. Такими стандартами 

на даному етапі є: ведення системи реєстрації прав на нерухомість на основі 

запису в реєстрі про земельну ділянку; реєстрація прав на земельну ділянку 

та нерухоме майно, що на ній розташоване, має здійснюватися в одному 

реєстрі прав (на думку автора, найактуальніше питання для вітчизняного 

законодавця); реєстрація прав та ведення кадастрових карт здійснюється 

однією установою; реєстрація прав є адміністративною функцією; системна 

орієнтованість послуги на користувача, сервісність. 

Надзвичайно корисним для українського законодавства є досвід 

Німеччини у двох аспектах: по-перше, постійно функціонуюча система 

переоцінки земельних ресурсів та внесення актуальних даних до державного 

земельного реєстру, з метою планування розвитку сільськогосподарського 

виробництва; по-друге, пройдений Німеччиною процес обєднання двох 

реєстрів, що проходив у три етапи (обмін даними електронним шляхом, 
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технічна інтеграція за допомогою бази данних, і завершальний – повна 

інтеграція ) електронним шляхом (за умови, що Поземельна книга і кадастр 

нерухомості ведуться в електронній формі системи під керівництвом однієї 

(нової) установи).  

Щодо вітчизняних реалій, об’єднання реєстру прав на нерухом майно 

та кадастру розробляється ще з 2015 року. Роздільне адміністрування 

Державного земельного кадастру і Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно довело свою неефективність і створює умови для 

зловживань, хоча у кадастрах значною мірою спільні об’єкти та суб’єкти, а 

відмінні риси легко поєднуються. Позитивним кроком в цьому аспекті, є 

надання права на внесення даних можна надати органам місцевого 

самоврядування, що в свою чегру, давно введено в практику європейських 

країн. Важливо при переході до єдиного уніфікованого багатоцільового 

кадастру покращити як юритичну, економічну так і техніко-технологічну 

складову. Юридична складова кадастру розкриватиме дані про власників та 

користувачів землі за весь період ведення записів (історичний аспект 

реєстрації прав власності, що був розглянутий вище, представлений в 

земельнокадастровій системі Канади); економічна – оцінку економічної 

ефективності; технічна складова включає інфорацію про якісні показники 

землі: фізичний, хімічний склад грунту, місцезнаходження земельної 

ділянки, її форму та розмір). 

 

Висновки до першого розділу. 

 

Аналіз підходів до визначення поняття «земельні ресурси» 

територіальних громад дозволив зробити висновок про складність і 

динамічність об’єкту управління. Визначено відсутність узгодженості 

застосування у законодавстві та серед провідних науковців уніфікованого 

об’єкту управління земельними ресурсами. На основі дослідження 

нормативно-правової бази та наукових джерел, запропоновано авторське 
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визначення поняття «земельні ресурси територіальної громади» – як 

унікальний природний просторово обмежений ресурс (відповідно до 

зовнішніх меж населених пунктів, що увійшли у громаду), що є основою 

виробництва, базою для розселення жителів громади, має грошову цінність, є 

основою для оподаткування та складається з земельних ділянок, що 

розташовані на території яка обмежена юрисдикцією органів місцевого 

самоврядування. На основі застосування мультидисциплінарного підходу 

виокремлено ознаки земельних ресурсів територіальних громад, як об’єкта 

управління. 

Запропоновано, при визначенні складу земельних ресурсів 

територіальної громади, як суб’єкта управління, використовувати два 

підходи: широкий і вузький. При застосуванні широкого підходу, всі землі на 

території громади входять до складу земельних ресурсів, а саме: землі 

комунальної власності; землі приватної власності (адже вони є базою 

оподаткування і наповнюють бюджет громади); землі державної власності, 

що не підлягають передачі до комунальної, але розташовані в межах 

громади; землі з невизначеним правовим статусом (процес передачі яких з 

державної до комунальної власності триває, або ще не розпочатий), що 

розташовані поза межами населених пунктів. При застосуванні вузького 

(формального) підходу, до складу земельних ресурсів територіальної громади 

запропоновано відносити лише сукупність земельних ділянок, що належать 

на праві комунальної власності громаді та управляються від її імені органами 

місцевого самоврядування. Доведено, що в даному контекті вадливим етапом 

земельної децентралізації є визначення її меж. 

Один з важливих показників якості управління та розвитку суспільства 

визначається якість взаємодії субєктів управління земельними ресурсами 

територіальної громади. У проведеному дослідженні запропоновано 

авторський поділ суб’єктів за основі принципу прийняття управлінських 

рішень ззовні по відношенню до громади (які приймаються на державному та 

регіональному рівнях), або з середини системи на дві категорії: зовнішні та 
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внутрішні. До внутрішніх запропоновано віднести: органи місцевого 

самоврядування, юрисдикція яких розповсюджуються в межах відповідної 

громади, громади, як сукупності жителів.  

Щодо зовнішніх суб’єктів, до цієї категорії належать: органи державної 

влади, які наділені повноваженнями, по управлінню, або ж є розпорядниками 

інформації щодо земельних ресурсів, чи об’єктів, які на них розміщені (ліси, 

водні об’єкти, будівлі, сільськогосподарські, або промислові об’єкти, 

туристичні зони, та ін.). Зовнішні суб’єкти, в свою чергу доцільно 

класифікувати за критерієм наявності владних, повноважень на такі, що є 

лише розпорядниками інформації (і, відповідно не наділені повноваженнями 

по управлінню), і такі, до переліку функцій яких віднесено управління 

земельними ресурсами, або ж об’єктами, що на них знаходяться. 

Здійснений аналіз системи публічного управління земельними 

ресурсами громади, як елементу системи державного управління відповідно 

до нормативного забезпечення, надав можливість виокремити чинники, що 

впливають безпосередньо на якість її функціонування. 

Для забезпечення інформацією про земельні ресурси, їх облік та 

землевпорядкування існує об’єктивна потреба в єдиній державній 

інформаційній земельній базі – кадастрі. На основі аналізу недоліків 

функціонуючої системи, а також, з урахуванням процесу глобалізації та 

перспективи створення єдиної європейської та світової мережі ГІС, було 

проаналізовано досвід профідних країн світу (Німеччини, Польщі, Франції, 

Австралії, Канади, США).  

В кожній з країн організація ведення та призначення земельних 

кадастрів різне, але на основі його вивчення рекомендовано узагальнення для 

вітчизняного законодавства з метою уніфікації Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно з Державним реєстром земельних ресурсів; 

створення розгалуженої системи адміністрування кадастру; впровадження 

системи навчання для всіх службовців, що здійснюють обслуговування 

кадастру та управління у сфері земельних ресурсів; системне оновлення 
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даних про земельні ресурси та об’єкти, що на них знаходяться, а також, 

інформації про оцінку земельних ділянок; підвищення рівня доступності 

інформації з реєстру. 

На основі проведеного дослідження досвіду ведення земельних 

реєстрів провідними зарубіжними країнами, виокремлено сильні сторони в 

основних застосовуваних системах обліку, сформулювати базові принципи , 

призначення, методологію ведення кадастрових облікових систем, а також, 

системи органів, що забезпечують її функціонування. Також проведений 

аналіз вітчизняної кадастрової системи з метою залучення кращих практик та 

імплементації їх у вітчизняне законодавство.  
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РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1.Історичний огляд нормативної бази з питань управління 

земельними ресурсами в Україні  

Нормативна база містить у собі правила гри для всіх учасників земельних 

відносин в процесі будь-яких маніпуляцій із землею: зміни власника, зміни 

цільового призначення, використання земельної ділянки та, зокрема, 

управління земельними ресурсами. Ефективність використання земельного 

фонду – один з базових показників рівня розвитку суспільства, адже земля це 

найважливіша ланка задоволення потреб людини. Необхідна цілісна система 

управління, «саме земля є основою сільського господарства, а тому від 

якості, раціональності, ефективності використання земельних ресурсів 

залежить не лише рівень функціонування сільськогосподарських 

підприємств, а й аграрного сектора загалом, що невід’ємно впливає і на 

загальний стан економіки нашої держави»[36, С.5]. Рівень якості управління і 

раціональність використання безпосередньо залежить від кількох факторів: 

нормативного забезпечення та кваліфікації управлінців, що приймають 

рішення. Отже, правове регулювання обігу, використання, управління 

земельними ресурсами і відображає «правила гри» на кожному з етапів 

становлення земельних відносин.  

Процес децентралізації дав активний поштовх процесам нормотворення у 

всіх сферах земельних відносин. В тому числі, сприяв новому витку 

земельної реформи, яка до цього часу відбувалась досить повільно і 

фрагментарно, що не сприяло ефективному використанню земель, 

гарантуванню прав на землю, в тому числі становлення земельного ринку та 

підвищенню інвестиційної привабливості національного землекористування 

[5, С. 237], це свідчить про необхідність проведення аналізу становлення 
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системи законодавства у сфері земельних відносин, інституту права 

комунальної власності на землю. 

Початком аналізу прийнято вважати момент отримання незалежності 

нашою державою, не дивлячись на те, що було успадковано нормативну базу 

радянського союзу, яка стала основою, а потім трансформувалася з часом. 

Основним законом у сфері земельних відносин був Земельний кодекс 

української РСР, який проголошував землю державною власністю – спільним 

надбанням всього радянського народу. Отже, жодної мови про комунальну 

власність йти не могло на той момент. Декларацією про державний 

суверенітет України проголошено землю, як і всі інші природні ресурси, є 

власністю Українського народу та матеріальною основою суверенітету 

Республіки й використовується з метою забезпечення матеріальних і 

духовних потреб її громадян. 

Першим нормативно-правовим актом, що покликаний регулювати 

земельні відносини в Україні стала Постанова Верховної Ради України «Про 

земельну реформу» від 18.12.1990 [158], відповідно до якої всі землі 

республіки були оголошені об’єктом реформи. Саме згідно з цією 

постановою був розпочатий процес інвентаризації земель усіх категорій, як 

нам відомо – він триває й досі. Окрім того, задекларовано передачу земель у 

приватну та колективну власність, надання їх у користування громадянам, 

підприємствам, установам і організаціяям та  закріплення їх прав власності 

або користування землею. Основний функціонал покладено на місцеві ради 

народних депутатів, встановлено строк здійснення інвентаризації земель та 

виявлення потреб громадян, підприємств, господарств у земельних ділянках. 

Терміни виконання всіх перелічених завдань були встановлені до 15 березня 

1991 року. 

Так, місцевим Радам народних депутатів було, серед іншого, доручено 

у трок до 15 березня 1991 року провести інвентаризацію земель усіх  

категорій, визначивши ділянки, що використовуються не за цільовим    

призначенням, нераціонально або способами, які призводять до зниження  
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родючості грунтів, їх хімічного  і  радіоактивного  забруднення,  погіршення 

екологічної обстановки [158].  

Аналогічну норму, але з іншим виконавцем – Державною службою 

геодезії, картографії та кадастру – містить Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», Держкомзему доручено 

забезпечити формування земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності в межах, визначених перспективним 

планом формування територій громад, шляхом проведення інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення державної власності з 

подальшою передачею зазначених земельних ділянок у комунальну власність 

відповідних об’єднаних територіальних громад згідно із статтею 117 

Земельного кодексу України [128]. Отже, дублювання норми, в якій вказано 

на необхідність проведення інвентаризації земель у законодавчих актах з 

різницею у часі прийняття 27 років говорить про те, що ефективний 

інструмент для проведення першочергового заходу земельної реформи так і 

не знайдено. 

Та, не дивлячись на це, прийняття постанови стало першим кроком на 

шляху роздержавлення, паювання і приватизації земельних ресурсів в 

Україні, а отже – руйнації державної монополії на землю. Основна мета 

реформи полягала у тому, щоб створити умови для розвитку різних форм 

господарювання на землі.  

Наступним кроком Верховної Ради України 13.03.1992 р. стала 

постанова «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» 

[169]. Постанова задекларувала програмний підхід до здійснення земельної 

реформи на всіх рівнях влади. Так, Кабінету  Міністрів  України,  Уряду 

Республіки Крим, обласним,  Київській і Севастопольській  міським  Радам  

народних депутатів було доручено: розробити і затвердити відповідно 

державну, республіканську, обласні (міські) програми земельної реформи на 
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1992-1995 роки. Передбачити в них на кожний рік заходи щодо 

організаційно-правового, кадрового, наукового, матеріально-технічного 

забезпечення земельної реформи,  розрахунки необхідних для здійснення 

реформи коштів і джерела їх покриття. 

В цей же час, Кабінетом Міністрів України були прийняті декрети 

«Про приватизацію земельних ділянок» від 26.12.1992 р. № 15 та «Про 

особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» в травні 

1993 р. № 51. Саме ці документи визнають, що право на земельну частку 

(пай) може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, 

застави, встановлюють граничний розмір загальної площі земельної ділянки,  

що може бути у приватній власності громадянина, встановлюють порядок 

отримання земельної ділянки. 

Варто зазначити, що з початку нормотворення спостерігається 

дублювання: п.1  декрету «Про приватизацію земельних ділянок» містить 

аналогічну норму п. 4 постанови Верховної Ради України «Про прискорення 

земельної реформи та приватизацію землі»: доручаючи місцевим радам 

народних депутатів забезпечити передачу земельних ділянок у приватну 

власність громадян України. 

Завершення унормування роздержавлення землі та подальшого 

розвитку земельного законодавства стало можливим завдяки Указу 

Президента України від 10.11.1994 р № 666/94 «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва», який з-поміж іншого, вказував на необхідність розробки 

положення про порядок: паювання земель, що перебувають у колективній 

власності,  виходу громадян з колективних сільськогосподарських 

підприємств,сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських 

акціонерних товариств, у тому числі створених на базі державних 

сільськогосподарських підприємств; методики грошової оцінки земель; 

спроектовано здійснення державного контролю за використанням і охороною 
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земель,  створення єдиної державної  землевпорядної  служби,  заснування   

Земельного банку [164]. 

Саме на цьому етапі було закладено базові законодавчо-організаційні 

основи регулювання нових форм власності (колективної та приватної) на 

землю. Саме цей етап пов’язаний із інвентаризацією земельного фонду 

України з визначенням юридичних і фізичних осіб, які були власниками 

певних земельних масивів або ділянок. У контексті формування інституту 

комунальної власності на землю, доцільно зазначити, що саме в цей період, 

відбулося виокремлення комунальної, як окремої форми державної власності. 

Наступним кроком на шляху до побудови інституту приватної та 

закладення основ комунальної власності на землю стало прийняття Указу 

Президента України від 8 серпня 1995 року «Про порядок паювання земель, 

переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і 

організаціям» [167], який передбачав розподіл земель на частки (паї) і видача 

членам цих підприємств сертифікатів єдиного зразка, що гарантують право 

на земельну частку, яка перебуває у колективній власності. Саме цей 

документ дозволив власникам сертифікатів можливість вільного виходу з 

підприємств із своїми земельними частками (паями) з подальшим виділенням 

землі в натурі та закріпив механізм створення резервного земельного фонду. 

 Слід зазначити, що норми Указ спиралися на досвід, опрацьований на 

практиці «знизу», оскільки на той час Сумська, Івано-Франківська і 

Львівська області вже почали вводити свої (реґіональні) зразки документів, 

що підтверджують право приватної власності на земельну ділянку (пай). В 

окремих реґіонах, зокрема, в Глобинському районі Полтавської області право 

на земельний пай надавалося і працівникам соціальної сфери села [181, С. 4]. 

Така практика вбачається дуже корисною, коли досвід, напрацьований в 

регіонах запроваджується на державному рівні. 

Окрім позитивних наслідків прийняття Указу, були й негативні, 

зокрема практика отримання сертифікату не завжди була позитивна для його 

власника. Більшість утворених, на той момент, акціонерних товариств і 
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сільськогосподарських підприємств з обмеженою відповідальністю не мали 

змоги виплачувати своїм членам орендну плату, а лише дивіденди з доходу 

(якщо такий, взагалі, був). Акціонерні товариства, включаючи до статутного 

фонду землю, видавали на її заміну акції. Тобто власники паїв не мали змоги 

фактично розпоряджатися своїм статутним внеском – лише акціями [212, 

С.100 ]. При цьому, динаміка збитковості сільськогосподарських підприємств 

була надзвичайно плачевною. І, навіть, відповідно до сучасного стану, 

власники паїв, або їх спадкоємці, за роки існування неприбуткових 

підприємств не отримали прибутку і не здійснили приватизації ділянок. 

Низька дохідність сільськогосподарських підприємств потребувала 

державного втручання у процеси управління, натомість, основними 

документами на державному рівні були програмні. Так, лютому 1994 року 

постановою Верховної Ради України № 3924-12 затверджено Концепцію 

Національної програми відродження села на 1995 – 2005 рр. Цей документ 

вміщав цілі забезпечити продовольче постачання населення, високий 

експортний потенціал галузі, створення конкурентоспроможного аграрного 

сектора економіки, технічного і технологічного його переоснащення, 

упровадження енергозаощаджувальних технологій [82, С. 3]. Але, як і будь-

який програмний документ, не містив у собі механізмів досягнення 

поставлених задач. 

З прийняттям Конституції України з’явилося нове поняття в 

земельному праві України – комунальна власність на земельні ресурси. Адже 

саме Основний Закон задекларував три форми права власності в Україні – 

державну, комунальну та приватну. Окрім того, стаття 142 визначає 

матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 

ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3?text=%E2%EB%E0%F1%ED%EE%F1%F2%B3#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3?text=%E2%EB%E0%F1%ED%EE%F1%F2%B3#w15
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Остаточно процесу формування комунальної власності відбувся з 

набранням чинності 12 червня 1997 р. закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Відповідно до положень цього закону, майно, яке 

до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку 

передане державою до комунальної власності адміністративно-

територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах є 

комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Саме цим законом закріплено повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища.  

Окрім того, важливим завданням для законодавця на цьому етапі стало 

те, що, з’явився інститут приватної власності на землю, який потребував 

пошуку реальної інструкції до застосування та розвитку. Ще одним 

підтвердженням того, що ситуація, яка склалася потребувала впровадження 

дієвого механізму отримання громадянами земельних паїв в натурі стало 

прийняття указу Президента України від 3 грудня 1999 року № 1529/99 «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 

економіки». Саме цей нормативно-правовий акт був покликаний забезпечити 

членам сільськогосподарських підприємств право реального вільного виходу 

з цих підприємств із земельними та майновими паями, що дублює норму 

Указу Президента «Про порядок паювання земель, переданих у колективну 

власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям». 

Але були запроваджені реальні механізми захисту інтересів власників 

земель шляхом введення обов'язкового укладання підприємствами, 

установами, організаціями, які використовують землю для 

сільськогосподарських потреб, договорів оренди земельної частки (паю), 

майнового паю з власниками цих часток з виплатою орендної плати у 

натуральній або грошовій формах. А акож, зменшення вартості виготовлення 

документів, необхідних для одержання державного акта на право приватної 

власності на землю до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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[164]. Процес виділення власникам земельних паїв реформованих 

сільськогосподарських товариств в натурі та оформлення державних актів на 

право власності на землю дещо пожвавився.  

Натомість, досягнення у здійсненні земельної реформи виражалися 

скоріше в цифрових показниках, а якісно не привели до  оновлення 

сільськогосподарського виробництва, підвищення добробуту населення. 

Заходи земельної реформи не отримали належного фінансового 

забезпечення. Отже, з метою ефективного використання потужного 

потенціалу земельних ресурсів України в 2001 р. було розроблено і схвалено 

Указом Президента України від 30.05.2001 р. «Основні напрями земельної 

реформи в Україні на 2001-2005 роки» [121].  

Саме в цьому нормативно-правовому акті було проведено аналіз стану 

реформування земельних відносин з 1991 р. по 2000 р. та визначено основні 

проблеми земельних відносин, найважливішими з яких були: відсутність 

системи законодавчих актів,  які б забезпечували якість проведення 

земельної реформи (ця проблема актуальна і зараз, методики оцінки якості 

фактично не існує), не сформованість механізмів вільного обігу земельних 

ділянок, необхідність проведення розмежування земель державної та 

комунальної власності та розподілу повноважень органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо управління ними, відсутність 

системного підходу ведення державного земельного кадастру та моніторингу 

земель. Метою проведення земельної реформи на окреслений період було 

задекларовано вирішенню вказаних проблем. Саме такий комплекс 

нерегульованих питань підкреслив  потребу в прийнятті кодифікованого 

нормативно-правового акту. 

Але нагальність потреби у розмежуванні земель державної та 

комунальної власності (не дивлячись на ще триваючий процес 

інвентаризації) обумовила спробу Президента врегулювати цей процес. У 

червні 1999 р. Президентом України Леонідом Кучмою Указ № 722/99 «Про 

розмежування земель державної та комунальної власності» [172], в якому 
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закріплено, що право комунальної власності на землю – право територіальної 

громади володіти, ефективно використовувати та розпоряджатись на власний 

розсуд і в своїх інтересах землею як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування. Землі загального користування у межах 

населених пунктів, земельні ділянки, на яких розміщено об’єкти комунальної 

власності було включено до складу земель комунальної власності. Існувала 

нагальна потреба у визначенні і встановленні в натурі (на місцевості) меж 

земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності на 

підставі окремих проектів визначення цих меж, цей процес не завершено і до 

нашого часу. 

Вказани указом, передбачалось, що право комунальної власності на 

землю може набуватися і реалізується територіальними громадами 

безпосередньо або від їх імені органами місцевого самоврядування. Підстави 

набуття: передача земель з державної до комунальної власності; вилучення 

(викупу) земельних ділянок для громадських потреб відповідно до закону; 

придбання земельних ділянок за цивільно-правовими угодами. Зазначений 

Указ було видано з одночасним подання однойменного законопроекту до 

Верховної Ради України згідно пункту 4 Перехідних положень Конституції 

України. Однак, Указ не вступив в дію у зв’язку з відхиленням проекту 

Закону про розмежування земель державної та комунальної власності згідно 

з Постановою Верховної Ради № 1020-XIVвід 08.09.99 [164], в якій знову 

наголошувалось на необхідності завершення інвентаризації земель. 

З прийняттям 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу України було 

створено правове і організаційне середовище для розвитку всіх форм 

господарювання на ринкових засадах. Важливим надбанням Земельного 

кодексу, в контексті побудови інституту права комунальної власності на 

землю, стало закріплення повноважень сільських, селищних, міських рад у 

галузі земельних відносин на території сіл, селищ. Окрім того, до числа 

найбільш важливих положень  документа варто віднести: � визнання трьох 

форм власності на землю (приватну, державну і комунальну); закріплення 
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права власності на землю фізичних і юридичних осіб; встановлення 

максимальних розмірів земельних ділянок, що можуть бути безоплатно 

приватизовані громадянами України; введення обов'язкової реєстрації прав 

на земельні ділянки; визначення поняття, призначення і змісту державного 

земельного кадастру [55]. 

Визначальний етап кодифікації з прийняттям Земельного кодексу 

беззаперечно підсумував, що за порівняно короткий строк в Україні 

переважно створмоване земельне законодавство, відповідно до якого 

відбувалося реформування земельних відносин. З метою розвитку положень 

нового Земельного кодексу прийнято понад 50 законодавчих та інших 

нормативно/правових актів [ 194, С. 93] Отже, вбачається системним, що 

прикінцевими положеннями Земельного кодексу України передбачалася 

розробка ряду законів, з метою подальшого розвитку системи законодавства 

про землеустрій, про державний земельний кадастр, про оцінку земель, про 

охорону земель, про розмежування земель права державної та комунальної 

форм власності, про державний земельний (іпотечний) банк, про ринок землі, 

про визначення правових засад вилучення земель права приватної власності 

тощо [98, С. 212]. Адже процес законотворення – динамічний суспільний 

процес, що має відповідати вимогам сучасності і постійно розвиватися. 

Необхідним було прийняття галузевого законодавства. 

Першим, з перелічених, був прийнятий Закону України «Про оцінку 

земель», який визначає правові засади проведення оцінки земель, 

професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та 

спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, 

забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів 

держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, 

інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель[165]. Питання, 

що потребували подальшого регулювання у сфері побудови інфраструктури 

землі знайшли своє відображення в постановах Кабінету Міністрів України. 

Так, 11 жовтня 2002 року постановою № 1531 Кабінет Міністрів України 
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затвердив Методику експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка 

реґламентує згідно з законодавством проведення їх експертної грошової 

оцінки під час укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних 

фондів для бухгалтерського обліку. 

Наступним, з базових законів, що регулюють сферу земельних 

відносин, був прийнятий Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 

2003 року, який визначав основи діяльності у сфері землеустрою і регулював 

відносин, що виникають між суб’єктами землекористування (органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та 

фізичними особами) і стосуються питань забезпечення сталого розвитку 

землекористування [159]. 19 червня 2003 року було прийнято Закон України 

«Про охорону земель», який визначав правові, економічні та соціальні 

основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, 

відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей 

землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриття та охорони 

довкілля [165]. 

Всі перелічені закони утверджували органи місцевого самоврядування 

як учасника земельних відносин, регулюючи їх повноваження по управлінню 

земельними відносинами. Окрім того, в цей час змінюється і інституційна 

структура управління, зроблено перші кроки до електронного врядування 

(запровадження Держгеокадастру). Про перехід на якісно новий етап 

управлінських процесів свідчить підписання Президентом України 19 серпня 

2002 року Указу № 720 «Про вдосконалення системи державного управління 

земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною». Цим 

Указом Президент встановив, що забезпечення належного контролю за 

використанням і охороною земель, додержання вимог земельного 

законодавства є першочерговим завданням органів виконавчої влади та вніс 

зміни до Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах 

[135]. На виконання Указу Кабінетом Міністрів України постановою від 25 

грудня 2002 року № 1958 створено Державну інспекцію з контролю за 
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використанням і охороною земель – урядовий орган державного управління у 

складі Державного комітету України по земельних ресурсах. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 року № 1829 внесено деякі 

зміни до Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і 

охороною земель. Саме на цьому етапі виникла необхідність створення 

інформаційної бази даних для прозорого функціонування ринку землі й 

об’єктів нерухомості та знов таки, необхідність у розмежуванні земель 

державної та комунальної власності.  

Відповідно до поставлених задач, рядом нормативно-правових актів 

(постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 689 «Про 

заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних 

ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного 

кадастру», Указом Президента України від 17 лютого 2003 року № 134 «Про 

заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних 

ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного 

кадастру», наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 

23 травня 2003 року № 135) установлено, що реєстрацію земельних ділянок, 

нерухомого майна та прав на них, договорів оренди землі здійснює державне 

підприємство «Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах». Наказом Держкомзему України від 

2 липня 2003 року № 174 затверджено Тимчасовий порядок ведення 

державного реєстру земель та затверджено форму книги записів реєстрації 

державних актів на право власності на землю та на право постійного 

користування землею, договорів оренди землі.  

З позиції якісних змін законодавства, наказом запроваджувались 

важливі нововведення у регулювання земельних відносин, а саме: 

1) сільські, селищні, міські та районні ради позбавлені права 

реєстрації державних актів на право власності і право постійного 

користування землею та договорів оренди землі. Ця функція була покладена 
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Держкомземом України на підпорядковане йому державне підприємство 

«Центр Державного земельного кадастру при Держкомземі України».  

2) запроваджено нову систему державної реєстрації земель, яка 

поєднувала у собі елементи кадастрового обліку та елементи державної 

реєстрації права власності на них, а згодом і державної реєстрації та інших 

прав на земельні ділянки. 

3) уперше введена, паралельно з паперовою, електронна форма 

підготовки землевпорядної документації як обов’язкової умови їх державної 

реєстрації.  

4) введена кадастрова нумерація земельних ділянок. 

Впорядкування потребували і відносини землеволодіння 

територіальних громад. Відбулося прийняття Закону України «Про 

розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 

року,  на необхідність підготовки якого вказувалось ще у пункті 4 

Прикінцевих положень Земельного Кодексу України. Відповідно до статті 1 

цього Закону, зміст розмежування земель державної та комунальної 

власності полягав не лише у здійсненні організаційно-правових заходів щодо 

розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі 

держави, а також у визначенні та встановленні в натурі (на місцевості) меж 

земельних ділянок державної та комунальної власності. 

Варто відмітити, що Законом був передбачений складний механізм 

розмежування земель (дорогий і тривалий у часі), який передбачав розробку 

проекту розмежування щодо кожної ділянки державної чи комунальної 

власності. Тому на практиці норми цього Закону практично не 

застосовувалися. Закон був скасований Законом України від 6 вересня 2012 

року № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності», яким було 

введено в ніч з 31 грудня 2012 року на 1 січня 2013 року одномоментне 

розмежування земель державної та комунальної власності без проведення 
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землевпорядних робіт [190, С. 108]. Таке рішення суттєво зменшило кількість 

часу, що було затрачено на розмежування земельних ресурсів, але, внаслідок 

цього, межі земель в натурі не встановлено й досі. 

Надзвичайно плідними, в контексті законотворчості, стали 2003-2004 

роки, але нажаль, не спрацював філософський закон переходу кількісних змін 

в якісні. Навпаки, як зазначив В.М. Стретович, із зростанням числа 

нормативно-правових актів та розширенням нормативної врегульованості 

певного кола суспільних відносин, якість законів знижується, веде до  

суперечливих, неузгоджених між собою правових норм і відповідно до 

зниження дієвості і ефективності права [195, С. 9]. 

Певний спад законотворчості спостерігався в 2005 р., було прийнято 

Закон України «Про захист конституційних прав громадян на землю» вiд 20 

січня 2005 року, метою якого було обмеження їх вартості шляхом 

встановлення максимальних розцінок на проведення робіт з виготовлення 

відповідної землевпорядної документації [157], та Постанову Верховної Ради 

України «Про Рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан та 

перспективи розвитку земельних відносин в Україні» вiд 22.09.2005 р. У 

матеріалах цих слухань підкреслюється, що підвищення ефективності та 

дієвості чинного земельного законодавства, вирішення спектру питань, які 

виникають у ході земельного реформування – потребує суттєвих 

напрацювань у двох напрямках: розробка та прийняття нових законів та 

внесення змін до чинних законодавчих актів [170, С. 3]. 

 Прийняття Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» від 17 листопада 2009 року стало кроком на шляху до 

заповнення прогалин у сфері регулювання відповідних відносин,  

регламентує порядок визначення викупної ціни, а також, перелік суспільних 

потреб, відповідно до яких органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування мають право викупу земельних ділянок, інших об'єктів 
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нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб. 

Окрім того, 2009 рік відзначився прийняттям Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року» вiд 

17.06.2009 р., яка діє і зараз. Метою програми є визначення та реалізація 

основних напрямів державної політики, спрямованих на удосконалення 

земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку 

землекористування міських і сільських територій, сприяння розв'язанню 

екологічних та соціальних проблем села, розвитку високоефективного 

конкурентоспроможного   сільськогосподарського виробництва, збереження 

природних цінностей агроландшафтів [175]. У Програмі визначено три 

можливі шляхи розв’язання основних проблем у сфері управління 

земельними ресурсами, шляхи і способи розв’язання проблем, строк дії 

Програми та очікуваний результат від її виконання. На нашу думку, було б 

доцільно оприлюднювати аналітичні довідки, які б аналізували виконання 

таких програмних документів, мали прикладний характер і показували б, що 

програмний документ – це не просто перелік бажаних результатів, а 

нормативно-правовий акт, що має реальне впровадження в життя.   

Такий достатньо тривалий і громіздкий процес формування земельного 

законодавства, хоча і не приносив очікуваних результатів, та все ж мав 

певний позитивний вплив на формування стабільності на ринку землі. У 2010 

році було продовжено роботу в напрямку забезпечення здійснення 

землеустрою та моніторингу земель – Державним комітетом України із 

земельних ресурсів було видано Наказ «Про затвердження класифікації видів 

цільового призначення землі». Класифікація видів цільового використання 

визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які 

характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, 

типами забудови, типами особливо цінних об’єктів [149]. 
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Наступним важливим елементом,яким була збагачена система 

земельного законодавства став Закон України «Про мораторій на зміну 

цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного 

призначення в містах та інших населених пунктах» від 17 березня 2011 року. 

Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам зміни цільового 

призначення і забудови окремих земельних ділянок рекреаційного 

призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених 

пунктах (зелених зон, зелених насаджень, об’єктів фізичної культури і 

спорту), що призводить до погіршення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та 

спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також фізичного і естетичного 

виховання дітей та молоді [163].  

Важливе місце в системі законодавства актів в Україні завжди посідали 

нормативно-правові акти, спрямовані на формування правильного обліку 

земель та повноцінне інформаційне забезпечення земельного моніторингу. 

До 2011 року питання функціонування Держгеокадастру регулювалося 

фрагментарно, а 07 липня 2011 року було прийнято Закон України «Про 

державний земельний кадастр». Законом було змінено сутність здійснення 

державної реєстрації земельної ділянки. Так, якщо до прийняття Закону 

державна реєстрація земельної ділянки проводилася під час кожної 

трансакції із земельною ділянкою, і включала процедуру видачі державних 

актів чи реєстрації договорів оренди, Законом процедура фактично зведена 

лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її 

формуванні [190]. Законом визначено виключний перелік документації із 

землеустрою, на підставі якої така реєстрація може здійснюватись, чим 

суттєво звужені корупційні ризики та встановлено підстави, процедуру та 

строки здійснення державної реєстрації. 

Для більш детальної регламентації галузевих питань ведення та з 

метою визначення процедури та переліку вимог до ведення Державного 

земельного кадастру, внесення до нього змін та виправлення помилок, 

допущених під час ведення Державного земельного кадастру 17 жовтня 2012 
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року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру». Порядок 

встановлює правила користування відомостями та документами Державного 

земельного кадастру. Всі відомості Державного земельного кадастру 

поділяються на відомості про: 1) геодезичну та картографічну основу 

Державного земельного кадастру; 2) кадастрове зонування земель у межах 

території України; 3) об’єкти Державного земельного кадастру [151]. 

Подальший розвиток регламентація системи електронного врядування 

земельних відносин знайшла у Постанові Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та 

інформаційними системами» від 03 липня 2013 року. Цей Порядок визначає 

механізм обміну інформацією між кадастрами та інформаційними системами 

і перелік відомостей, обмін якими маже здійснюватись у процесі такої 

взаємодії. Окрім того, Порядком встановлено, що обмін інформацією між 

кадастрами та іншими інформаційними системами ведеться в електронних, а 

на вимогу суб’єкта інформаційного обміну – паперових носіях[152]. 

У сучасному законотворчому процесі основний вектор розвитку 

земельного законодавства спрямований на децентралізацію. Так 10 січня 

2015 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», 

26 листопада 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

Окрім того, 2015-2016 роки стали багатими на законопроекти, 

направлені на вдосконалення земельних відносин. Серед найбільш 

обговорюваних варто відмітити проекти Законів України «Про віднесення 

земель державної власності за межами населених пунктів до комунальної 
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власності об’єднаних територіальних громад» , «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності на територіях об’єднаних територіальних громад та 

врегулювання інших земельних відносин,Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням 

контролю за використанням та охороною земель», «Про внесення змін до 

Закону України «Про оцінку земель» щодо удосконалення процедури 

проведення оцінки земель»; у 2017 році: «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель 

сільськогосподарського призначення», «Про державну інвентаризацію 

(аудит) земель», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

збереження українського села та відродження фермерства» та ін. Проте 

процес розгляду та прийняття законодавства в сфері земельних відносин 

занадто тривалий та політизований. 

Нині розпочато довгоочікуваний процес децентралізації земельних 

повноважень, що потребує якісного законодавчого забезпечення, який 

врегульовано розпорядженням Кабінету Міністрів України № 60-р від 31 

січня 2018 року. Відповідно до вказаного  нормативно-правового акту, Уряд 

надав розпорядження Державній службі з питань геодезії, картографії та 

кадастру з 1 лютого 2018 року провести інвентаризацію таких земель з 

подальшою передачею земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність відповідних 

об’єднаних територіальних громад відповідно до статті 117 Земельного 

кодексу України.  Також відтепер передача таких земельних ділянок в 

користування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність буде 

здійснюватись тільки за погодженням з об’єднаними територіальними 

громадами та після прийняття ними рішення відповідно до статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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Процеси передачі земель поза межами населених пунктів у власті сто 

територіальних громад також породжують багато запитань. Враховуючи 

чисельні звернення, Верховна Рада України 10 липня 2018 року прийняла 

Закон №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім 

земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом 

перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних 

громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою 

для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, 

сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до 

комунальної власності». 

2021 рік теж став визначальним в історії регулювання питань 

управління земельними ресурсами, 24 травня Президент України підписав 

Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у 

сфері земельних відносин» №1423-IX, яким передбачено дерегуляцію у сфері 

землеустрою, усунення корупційних ризиків в управлінні земельними 

ресурсами, передачу земель за межами населених пунктів до комунальної 

власності громад. В контесті повноважень ОМС, закон передбачає 

встановлення меж територій громад за домовленістю громад; затвердження 

місцевими радами детальних планів території в межах та за межами 

населених пунктів; посилення ролі територіальних громад у здійсненні 

контролю за станом використання земель [138]. 

Окрім того, з 1 липня 2021 року вступив у силу довгоочікуваний Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який запроваджує 

поетапне скасування заборони на відчуження земельних ділянок 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2498-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2498-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2498-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2498-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-IX
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сільськогосподарського призначення приватної власності із низкою 

обмежень, що в основному зводяться до обмеження їх набуття певними 

суб’єктами, а також обмеження концентрації землі до певної площі в одного 

власника. Але при цьому, заборона відчуження земель державної та 

комунальної власності залишається на даному етапі чинною. Виключенням є 

лише земельні ділянки селянського (фермерського) господарства державної 

та комунальної власності, що належать громадянам на праві постійного 

користування чи довічного успадкованого володіння [138].  

Таким чином, історія земельних реформ свідчить, що довгий час їхня 

суть зводилася до змін у системі власності на землю і мала 

приватновласницьке спрямування. [217, С.134].  

Отже, за результатами проведеного ретроспективного огляду 

законодавства дозволяють зробити наступні висновки: 

1) через ряд причин (несистемність, недостатнє фінансування, 

відсутність санкцій) де-які норми законодавства носять лише декларативний 

характер і не виконується в повному обсязі, прикладом є процес 

інвентаризації земель, який вперше знайшов своє відображення в 

законодавстві у 1991 році, але й досі не завершений; 

2) земельне законодавство дуже розпорошене і становить 

надзвичайно великий масив законів, змін до них, наказів, розпоряджень, 

наказів і потребує систематизації а допомогою якої можна уникнути колізій, 

прогалин і правової неузгодженості норм; 

3) становлення системи законодавства у сфері земельних ресурсів 

доцільно розділити на кілька етапів: 

- перший (1990-1995 рр.) пов’язаний із руйнацією державної 

монополії на землю, початком процесу інвентаризації земельного фонду 

України з визначенням юридичних і фізичних осіб, які були власниками 

певних земельних масивів або ділянок, створювали резервні фонди земель з 
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метою їх подальшого перерозподілу та використання за цільовим 

призначенням; 

- другий (1995-2001 рр.) спрямований на законодавче забезпечення 

реального механізму виділення паїв та виходу з колективних господарств та 

прийняття перших програмних документів; 

- третій (2001-2015 рр.) побудова основ діючого нині земельного 

законодавства, перша його кодифікація, зміна і інституційної структури 

управління, побудова електронного врядування, регулювання обліку земель 

та повноцінне інформаційне забезпечення земельного моніторингу; 

- четвертий (2015 – до сучасності) основний вектор у сучасному 

нормотворенні – земельна децентралізація, перерозподіл повноважень, зміна 

системи розподілу земельних податків, планування земельних відносин 

громадою в контексті довгострокових перспектив розвитку територій, значна 

увага законодавця приділяється питанням формування ринку землі. 

2.2. Аналіз сучасного стану земельної децентралізації в Україні з 

врахуванням експертної думки 

 

Однією з центральних проблем проведення будь-якої реформи, що 

пов’язана з перерозподілом повноважень між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є уникнення 

дублювання функцій та/або прогалин в їх закріпленні. Саме тому зміни 

мають відбуватися системно і обов’язково носити науково обґрунтований 

характер, адже від розподілу функцій буде залежати структура органу влади, 

чи місцевого самоврядування, якість надання управлінських послуг і, як 

наслідок – задоволення потреб громадянина і благополуччя громади, регіону, 

країни у цілому. Процеси децентралізації, що тривають в Україні з 2014-2015 

років вже принесли позитивні результати і ще багато очікувань з ними 

пов`язані.  

Сьогодні кілька ключових реформ в системі публічного управління 
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України перебувають на рухливій стадії реалізації, а саме: земельна, 

адміністративна та реформа територіального устрою, окрім того, активно 

формується ринок землі. Кожна з перелічених реформ залежа від іншої і 

вносить фундаментальні зміни у систему управління земельними 

відносинами.  

Поряд з земельними, децентралізовано також повноваження у сфері 

архітектурно-будівельного контролю, удосконалення містобудівного 

законодавства, органам місцевого самоврядування надано право 

самостійно визначати містобудівну політику. Саме процеси активних 

перетворень і пошук оптимальної управлінської моделі підкреслюють 

актуальність теми розподілу повноважень на основі узагальнення теорії та 

аналізу практики, оскільки для забезпечення комплексності дослідження та 

достовірності висновків і рекомендацій необхідно вивчити не лише чинне 

законодавство, а й реальну ситуацію з передачею функціоналу, зміною 

форми власності земель тощо.  

На сучасному етапі особливої уваги потребує система земельних 

відносин, адже побудова ринку землі та розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування покликані покращити якість управлінських 

рішень, але несуть і певні виклики: кадровий «голод» в органах місцевого 

самоврядування, брак компетентних посадових осіб у відповідній сфері; 

наявність монополії держави (а фактично – олігополії окремих бізнесових 

груп) на управління землями, що тягне за собою корупційні ризики, та ін. 

На даному етапі є необхідним обґрунтування доцільності 

запровадження трирівневої моделі розподілу повноважень органів 

публічного управління щодо управління земельними відносинами на підставі 

проведеного науково-прикладного аналізу нормативного закріплення 

функцій районних державних адміністрацій у цій сфері. А при розподілі 

функцій управління на три рівні (громада – область - держава), варто 

розуміти, чи буде в цій системі місце для районної адміністрації, і якщо буде 

– то яку роль вона буде відігравати. 
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Відповідно до чинного законодавства, управління земельними 

ресурсами територіальних громад віднесено до компетенції: органів 

місцевого самоврядування (далі – ОМС); районних державних адміністрацій 

(далі – РДА); територіальних органів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (обласні управління Держгеокадастру).  

В контексті земельної децентралізації відбувається перерозподіл 

функцій, змінюються повноваження і навіть форма власності на землі 

сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів (з 

державної на комунальну), що призводить до так званого «розмивання» 

районного рівня управління земельними ресурсами. Саме тому особливої 

уваги потребують РДА як місцеві органи виконавчої влади загальної 

компетенції, суб’єкти публічного управління, обсяг повноважень яких 

динамічно змінюється. Зараз активно йде обговорення майбутньої ролі РДА 

після укрупнення районів. Передбачається, що основними повноваженнями 

алміністрацій після укрупнення районів будуть координація  між 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади на 

районному рівні, а також забезпечення законності на відповідній території. 

Структура органу влади є похідною від функцій. Функції місцевих 

державних адміністрацій в окресленій сфері закріплено в двох базових 

законодавчих актах: Земельному кодексі України та Законі України «Про 

місцеві державні адміністрації». При цьому частина визначених в них 

повноважень збігається, наприклад: 

– розпорядження землями державної власності в межах, визначених 

Земельним кодексом України (розпоряджається землями державної власності 

відповідно до закону); 

– участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і 

регіональних (республіканських) програм з питань використання та охорони 

земель (розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому 

законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, 

підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності); 
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– координація здійснення землеустрою та державного контролю за 

використанням та охороною земель (погоджує документацію із землеустрою 

у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом 

України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації 

законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища); 

– внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо 

встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом 

(вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення та 

зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом). 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля віднесено до 

повноважень адміністрації, окрім того, вказаний закон встановлює перелік 

повноважень в галузі. Але при цьому, варто зазначити, що в 

рекомендаційному переліку структурних підрозділів районної, районної у 

мм. Києві та Севастополі районної державної адміністрації, який є базовим 

документом для формування структури РДА, земельний відділ, сектор чи 

управління взагалі відсутні. І хоча перелік носить рекомендаційний характер, 

а структура апарату місцевої державної адміністрації та статус його 

структурних підрозділів визначаються головою адміністрації, з урахуванням 

вимог чинного законодавства [162], видається дивним, що перелік 

повноважень, закріплений у двох базових нормативно-правових актах, не 

знаходить відображення у структурі місцевого органу виконавчої влади 

районного рівня.  

Як уже було зазначено, Земельний кодекс також містить перелік 

повноважень місцевої державної адміністрації (не розмежовуючи при цьому 

районну і обласну адміністрації) та інших суб’єктів управління у сфері 

земельних відносин. Але, не дивлячись на те, що кілька пунктів з переліків 

повноважень, що наведені у ключових для РДА нормативно-правових актах 

збігаються, більшість з них – різні (табл.2.1). 
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Таблиця 2.1. 

 Повноваження МДА у сфері управління земельними відносинами за різними 

законодавчими актами 

Земельний кодекс 

України 

Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації» 

До повноважень місцевих 

державних адміністрацій у 

галузі земельних відносин 

належить: 

– підготовка висновків 

щодо надання або 

вилучення (викупу) 

земельних ділянок; 

– викуп земельних ділянок 

для суспільних потреб у 

межах, визначених 

законом; 

– підготовка висновків 

щодо встановлення та 

зміни меж сіл, селищ, 

районів, районів у містах та 

міст; 

– здійснення контролю за 

використанням коштів, що 

надходять у порядку 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського 

виробництва, пов'язаних із 

вилученням (викупом) 

земельних ділянок; 

– координація діяльності 

державних органів 

земельних ресурсів; 

– вирішення інших питань 

у галузі земельних 

відносин відповідно до 

закону[55]. 

Повноваження в галузі використання та охорони земель, 

природних ресурсів і охорони довкілля 

– розробляє, подає на затвердження відповідної ради та 

забезпечує виконання регіональних екологічних програм; 

звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить 

до відповідних органів пропозиції щодо державних 

екологічних програм; 

– вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про охорону довкілля 

підприємствами, установами, організаціями і громадянами; 

– вносить пропозиції відповідним органам місцевого 

самоврядування щодо організації територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення; 

– інформує населення про екологічно небезпечні ситуації, 

стан довкілля, а також про заходи, що до його поліпшення; 

– організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних 

аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, 

організації незалежно від форм власності та громадян; 

– вносить пропозиції в установленому законом порядку про 

зупинення діяльності підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності у разі порушення ними 

законодавства про охорону довкілля та санітарних правил; 

– розробляє і забезпечує дотримання правил користування 

водозабірними спорудами, призначеними для задоволення 

питних, побутових та інших потреб населення, зони 

санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або 

забороняє використання підприємствами питної води у 

промислових цілях; 

– здійснює контроль за використанням відходів з 

урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для 

здоров’я людей і навколишнього природного середовища та 

розглядає справи про адміністративні правопорушення або 

передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у 

разі порушення законодавства про відходи; 

– здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і 

безоплатного доступу громадян до узбережжя водних 

об’єктів та островів для загального водокористування 

відповідно до закону[162]. 
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Зміна ролі РДА в системі управління земельними відносинами тягне за 

собою зміну акцентів у розподілі повноважень між іншими компетентними 

органами. Органи місцевого самоврядування отримують нові повноваження, 

концентруючи у своїх руках більшість функціоналу про управління 

земельними відносинами на місцевому рівні. Зазнає змін і функціонально-

структурній вигляд органів державної служби геодезії, картографії та 

кадастру, втрачаючи монополію на управління земельними ресурсами 

державної власності та частину реєстраційних функцій.  

Вважаємо за доцільне внесення змін до відповідних нормативно-

правових актів у напрямку встановлення у законодавстві єдиного 

уніфікованого переліку повноважень місцевого органу виконавчої влади, та 

передбачення відповідно до визначених функцій відповідного підрозділу в 

структурі місцевої державної адміністрації. Особливо актуальними ці 

питання є в контексті укрупнення районів та активної роботи над проектом 

нової редакції Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Необхідно уникнути невідповідність трьох законодавчих актів один з одним, 

що є недопустимим у системі законодавства. 

У ході дослідження необхідно було проаналізувати положення про 

підрозділи РДА з управління земельними відносинами, адже саме в них 

норми законодавства мають знаходити реалізацію [155], а функції – 

деталізуватися з урахуванням особливостей конкретного району. Проте, при 

аналізі організаційної 40 районних державних адміністрацій з 9 областей 

України (Львівська, Одеська, Харківська, Київська, Донецька, Київська, 

Черкаська, Запорізька, Луганська), виявлено, що в структуру жодної з них не 

включено відділ, управління, сектор, чи хоча б спеціаліста з земельних та 

екологічних питань. В деяких адміністраціях хоча б екологічні функції 

знайшли відображення в  таких відділах, як: «відділ АПК та охорони 

довкілля» у Біляївській РДА Одеської області, або «відділ екології та АПК» в 

Обухівській РДА Київської області, «відділ містобудування, архітектури, 

екології та інфраструктури» у Біловодській РДА Луганської області. Тобто 
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відділи, що виконували цілий комплекс функцій, що пов’язані між собою вже 

були об’єднані як наслідок скорочення штатного розпису. Виходячи з цього, 

незрозуміло, яким чином РДА виконують весь обсяг повноважень щодо 

управління земельними ресурсами, який закріплено законодавством, не 

маючи при цьому у своїй структурі відповідного підрозділу. Але існує думка 

про те, що реструктуризація районних адміністрацій – один з кроків 

децентралізації. 

Прихильники цього підходу вважають, що така ситуація є 

виправданою, адже задля запобіганню розпорошенню та дублюванню 

функцій у процесі реформування районів як укрупнених адміністративно-

територіальних одиниць районні державні адміністрації мають частково 

трансформуватись, або взагалі припинити свою діяльність. Але не дивлячись 

на постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» 

від 17.07.2020, здійснення другого етапу реформи поки що не можна вважати 

завершеним. Ще одним аргументом, на користь даного підходу є активні 

процеси децентралізації – повноваження делегуються органам місцевого 

самоврядування, при цьому не допускається утворення структурних 

підрозділів РДА, які б дублювали функції сільської, селищної, міської ради 

об’єднаної територіальної громади та її виконавчих органів, межі юрисдикції 

яких повністю співпадають з межами районів. 

Але не всі повноваження можуть бути делеговані, особливо, 

враховуючи, що земля – національне багатство і від якості управління нею 

залежить продовольча, екологічна, економічна безпека України. Є виключна 

компетенція РДА, наприклад, управління земельними ресурсами спільної 

власності територіальних громад, ведення державних реєстрів. Якщо 

відповідні функції не знайшли свого відображення в структурі РДА, то вони 

мають бути здійснені на обласному рівні. 

Однозначно доцільним є делегування повноважень з надання 

адміністративних послуг. Таке повноваження може бути делеговано ОМС за 

наявності у сукупності 2-х умов:  
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1) конкретна публічна послуга може бути надана максимально 

ефективно та економно саме ОМС, а не органом виконавчої влади; 

2) делегування повноважень ОМС зробить публічну послугу більш 

доступнішою та зручнішою для кінцевого споживача. 

Але відповідні послуги передають громадам скоріше органи 

Держгеокадастру, ніж районні адміністрації. Якщо розглядати управлінську 

модель, при якій РДА не будуть виконувати жодних повноважень у сфері 

земельних відносин, то необхідною умовою є те, щоб їх функції 

виконувались у повному обсязі іншими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. Між тим, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» не містить конкретного переліку повноважень 

ОМС у сфері регулювання земельних відносин, а обмежується загальним 

формулюванням. Зокрема, до виключної компетенції місцевих рад віднесено 

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин 

[163], а також питання про надання/скасування дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення, а також про 

скасування такого дозволу [161] та прийняття рішень про організацію 

територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та 

інших територій, що підлягають особливій охороні, а для сільських, 

селищних та міських рад – ще й затвердження ставок земельного податку 

відповідно до Податкового кодексу України [163].  

В окремій статті закону наведено перелік повноважень (власних і 

делегованих), які належать до відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. При цьому власні (самоврядні) 

повноваження стосуються переважно підготовки і внесення на розгляд ради 

пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, прийняття рішень 

про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, проєктів 

місцевих програм охорони довкілля тощо, а делеговані – здійснення 
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контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 

вирішення земельних спорів, координації діяльності місцевих органів 

земельних ресурсів та ін. [163]. 

Натомість, відповідний перелік міститься у Земельному кодексі 

України. Аналіз структури органів місцевого самоврядування показав, що 

відділ земельних ресурсів (Барищівська селищ. ТГ, Київська обл. Лиманська 

міська ТГ, Донецька обл.), або відділ з питань землеустрою, екології, 

агропромислового комплексу та містобудування (Шахівська ТГ, Донецька 

обл.), відділ містобудування, комунальної власності та земельних відносин 

(Кам`янка-бузька ТГ, Львівсько обл.), відділ містобудування, архітектури за 

земельних відносин (Чернігівська ТГ, Запорізької обл.) знаходить своє місце 

серед виконавчих органів місцевих рад. Окрім того, активно відбуваються 

процеси передачі земель сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів у власність територіальних громад. Відповідно до 

моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого 

самоврядування, що проводиться Міністерством розвитку громад та 

територій, станом на 10 вересня 2020 року 646 ТГ отримали у власність 

1450,8 тис. га. земель сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів, що становить 97,6 % від запланованих. Не дивлячись на 

те, що поставало багато питань до врегульованості процесів передачі земель 

та зміни форми їх власності з державної на комунальну, земельна 

децентралізація проведена досить масштабно і активно та триває й досі.  

Отже, постає питання, якщо землі і повноваження щодо їх управління 

передано органам місцевого самоврядування і в РДА фактично відсутні 

відповідні структурні підрозділи, то чи доцільно закріплювати за ними 

функції щодо управління земельними відносинами на законодавчому рівні. 

Адже до формування та зміни законодавчої бази необхідно підходити 

системно. 

З метою дослідження питань розподілу повноважень з управління 

земельними ресурсами на місцевому рівні, у березні 2019 року було 
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проведено соціологічне опитування «Функціональний аналіз діяльності 

місцевих органів влади в умовах децентралізації». Респондентами 

опитування стали такі категорії осіб: працівники районних державних 

адміністрацій і виконавчих органів місцевих рад об’єднаних територіальних 

громад Оріхівського і Чернігівського району Запорізької області, а також 

Біловодського району Луганської області.  

Вибір органів виконавчої влади і місцевого самоврядування саме цих 

адміністративно-територіальних одиниць був зроблений на підставі того, що 

на момент опитування процес об’єднання територіальних громад у цих 

областях у цілому був завершений і розпочалася стадія перерозподілу 

повноважень. Тобто, була можливість вивчити досвід флагманів 

децентралізації, в яких були об’єднані громади, що повністю співпадали з 

територією району, а також наявні райони, на території яких об’єдналось 

кілька громад. Загальна кількість опитаних – 161 особа, узагальнення 

відповідей респондентів наведено у табл. 2. 

Як видно з наведених даних, загальна тенденція опитування – наявна 

готовність органів місцевого самоврядування брати, а РДА віддавати  

відповідальність і повноваження у сфері земельних відносин. Такий стан 

речей є цілком логічним, адже в РДА більше нікому виконувати відповідні 

функції.  

Також позитивним вважаємо, що визначення території для розміщення 

відходів мають здійснювати саме органи місцевого самоврядування громади 

(57 % респондентів), з урахуванням думки місцевих жителів, адже це 

питання стану довкілля та екології в громаді, що безпосередньо впливає на її 

життєдіяльність. Окрім того, переробка відходів є предметом співпраці 

громад. Відповідно, і виконання землевпорядних робіт, розроблення та 

реалізація планів земельно-господарського устрою (48 % респондентів) 

мають виконувати структурні підрозділи виконавчих органів місцевого 

самоврядування, у розпорядженні яких знаходяться землі громад. 
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Таблиця 2.2.  

Узагальнення відповідей респондентів на питання щодо розподілу 

повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, у відсотках до загальної 

кількості опитаних 

 

Сфера відповідальності 

Гро-

мади 

 

РДА 

Громади 

спільно з 

РДА 

Інші 

суб`-

єкти 

Розпорядження землями державної власності на 

відповідній території 

41 25 25 4 

Реалізація державних програм щодо захисту 

навколишнього середовища 

23 17 39 12 

Погодження документації із землеустрою щодо 

відповідності зазначеної документації 

законодавству у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 

34 11 27 16 

Управління земельними ресурсами 56 11 18 11 

Організація і здійснення землеустрою, погодження 

проектів землеустрою 

55 11 24 6 

Організація контролю за додержанням земельного 

та природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною земель, природних 

ресурсів 

34 7 40 13 

Проведення нормативної та експертної та грошової 

оцінки землі 

30 6 19 37 

Зміна цільового призначення землі 48 6 25 11 

Вирішення земельних спорів 45 6 34 11 

Виконання землевпорядних робіт, розроблення та 

реалізація планів земельно-господарського устрою 

48 6 36 8 

Здійснення контролю за суб’єктами господарської 

діяльності у сфері поводження з відходами 

38 5 41 9 

Здійснення контролю за додержанням юридичними 

та фізичними особами вимог у сфері поводження з 

побутовими та виробничими відходами 

36 4 40 13 

Інформування населення про стан навколишнього 

середовища 

42 3 35 11 

Визначення територій для розміщення відходів 57 1 38 2 

 

Але є і спірні питання, розподіл відповідей на них не такий 

однозначний, серед яких – реалізація державних програм щодо захисту 

навколишнього середовища, процес якої за логікою, має виконуватись, або 

хоча б контролюватись органом виконавчої влади. 

Окрім того, особливої уваги потребує варіант відповіді «спільно РДА з 
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громадами», який містить достатньо високий відсоток наповнення. Три 

пункти набрали 40 і більше відсотків – організація контролю за додержанням 

земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною 

земель, природних ресурсів; здійснення контролю за суб’єктами 

господарської діяльності у сфері поводження з відходами; здійснення 

контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері 

поводження з побутовими та виробничими відходами. У всіх трьох випадках 

ці питання відносяться до контрольних функцій. 

У даному контексті йдеться про співпрацю органів місцевого 

самоврядування з районними державними адміністраціями. Але, з 

урахуванням реальної ситуації, коли за РДА залишились лише номінально 

закріплені у законодавстві функції, які фактично не знаходять відображення 

в структурі, то незрозуміло, яким чином така співпраця може відбуватись. 

Проведене дослідження дозволило виявити низку проблем, що 

ускладнюють співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері земельних відносин: 

˗ відсутність механізмів співпраці (не унормовано організаційно-

правові засади створення колективних органів чи комісій, їх діяльність; не 

визначено систему планування їх діяльності, координації, звітування); 

˗ «розмивання» відповідальності; 

˗ подвійне звітування, що обтяжує інформаційну систему управління; 

˗ наявність ряду виключних повноважень як РДА так і ОМС; 

˗ нечіткість нормативно-правової бази. 

Важливим аспектом при розподілі повноважень є фактична ситуація з 

об’єднанням громад у районі та передачі їм земель державної власності.  

Саме в залежності від цих обставин і можна говорити про варіант моделі 

розподілу обов’язків і необхідності регулювання на районному рівні взагалі. 

Перший варіант – якщо на території району відбулося об’єднання 

громад і землі поза межами населених пунктів передано у власність громади, 

а район, у свою чергу є готовим до подальшого укрупнення. Вважаємо, що за 
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таких обставин управління, користування і розпоряджання комунальними 

земельними ресурсами здійснюється органом місцевого самоврядування, а 

РДА здійснює лише виключні повноваження щодо реалізації державної 

політики: реалізація та контроль за виконанням державних цільових програм,  

координація співпраці громад у сфері земельних відносин та екології,  участь 

у розпорядженні спільними землями громад. При такій моделі доцільно 

відповідні функції передати на обласний рівень управління і досягти 

трирівневого розподілу влади, тобто впроваджувати трирівневу модель 

«центр – область – громада». При цьому змін потребуватиме і законодавче 

регулювання повноважень органів місцевого самоврядування, наприклад – 

пункт про внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни 

меж сіл, селищ, міст має бути сформульований інакше, якщо відповідний 

функціонал буде передано на обласний рівень. 

Другий варіант – коли процес об’єднання, або передачі земель у 

комунальну власність триває (іі можна назвати перехідною моделлю). В такій 

ситуації є необхідність залишить за РДА всі закріплені законодавством на 

даному етапі повноваження, але вони мають бути уніфіковані, а їх перелік 

доцільно зробити вичерпним. В такому випадку РДА мають значно ширше 

коло повноважень ніж сьогодні, адже всі землі державної власності на 

території району знаходяться в їх розпорядженні. 

Для того, щоб вивчити, наскільки вдалими є заходи, спрямовані на 

проведення земельної децентралізації, визначення можливостей оптимізації 

передачі повноважень та вдосконалення якісних показників управління у цій 

сфері, впродовж вересня-жовтня 2018 року було проведено експертне 

опитування. Під час даного дослідження було опитано 283 експерти, які 

представляли органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські 

організації з восьми областей України (Харківська, Запорізька, Луганська, 

Київська, Сумська, Черкаська Донецька, Полтавська).  

На початковому етапі дослідження висунуто робочу гіпотезу про те, що 

унормування потребує процес перерозподілу повноважень у сфері 
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управління земельними ресурсами. Наслідком законодавчого закріплення 

мають стати: відсутність дублювання повноважень владних суб’єктів, 

формування нової моделі взаємодії між органами влади й місцевого 

самоврядування, зниження корупційних ризиків у сфері управління 

земельними відносинами. 

Першою із ряду завдань була оцінка доцільності проведення земельної 

децентралізації, респондентам було запропоновано пояснити свою думку. 

86 % опитаних висловили позитивне відношення до земельної 

децентралізації, 9 % зазначили про негативне ставлення, а 5 % взагалі не 

відповіли на задане питання. При цьому, варто звернути увагу, що пояснили 

свою думку в більшості опитувані, що висловили позитивне ставлення. Серед 

найбільш розповсюджених варіантів обґрунтування своєї позиції експерти 

зазначали: збільшення надходжень до бюджету громади, вищу ефективність 

місцевих органів влади порівняно з центральними, раціональне використання 

земель, розширення можливостей для стратегічного планування розвитку 

громади, зменшення рівня корупції. Отже, загалом, можна відзначити, що 

респонденти вважають доцільним проведення земельної децентралізації в 

Україні.  

Варто навести для порівняння результати опитування «Ставлення 

громадян до реформ в Україні», що було проведено центром Разумкова 

навесні 2019 року, результати якого свідчать, що до земельної реформи 

негативно ставляться 48,5% опитаних, 15,9% – позитивно ; 14,1 % 

респондентів байдуже відносьться до реформи ; 21,5 % зазначили, що їм 

важко відповісти на поставлене питання [189].  

Отже, таке динамічне явище, як реформа земельної децентралізації має 

як позитивні, так і негативні аспекти. Саме для того, щоб запобігати 

останнім, було поставлено завдання виокремити й оцінити переваги та 

недоліки проведення реформи. З восьми запропонованих респондентам 

переваг, необхідно було обрати не більше трьох. Найбільш вагомим з 

позитивних моментів опитані вважають збільшення доходів місцевих 
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бюджетів за рахунок земельних податків (68 %), що дублює відповіді на 

перше питання. Друге місце серед плюсів децентралізації земельних 

відносин – розширення можливостей для стратегічного розвитку планування 

територій і оперативність прийняття управлінських рішень (43 %). 

Наступною серед переваг було визначено підвищення рівня інвестиційної 

привабливості сектору сільського господарства в регіоні (34 %). З 

урахуванням останніх змін до законодавства, відповідно до яких організація 

розподілу земель що залишилися у колективній власності колективного 

сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, 

сільськогосподарського акціонерного товариства, здійснюється сільською, 

селищною, міською радою, на території якої такі землі розташовані[Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні, саме цей пункт 

набуває особливої актуальності.  

Руйнація монополії на розпорядження земельними ресурсами поза 

межами населених пунктів також є важливим здобутком земельної 

децентралізації, саме так вважають опитувані (27%), адже повноваження 

тепер не зосереджені лише в територіальних органах державної служби 

України з питань геодезії картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр). 

Окрім того, наближення надання адміністративних послуг у земельній сфері 

до громадян також потребує доопрацювання, але є беззаперечною перевагою 

процесів передачі повноважень, вважають респонденти (24%).  Можливість 

уникнути дублювання повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування (21 %), що буде здійснено лише за умови системного 

підходу нормотворця, дасть змогу кожному суб’єкту влади діяти чітко в 

межах компетенції. А от розширення можливостей для землевпорядної 

документації серед переваг посіло останнє місце, за думкою опитуваних 

(9%). Результати можна побачити на рисунку 2.1. 



122 

 

 

 

 

Рис 2.1. Розподіл відповідей респондентів на питання «Які з переваг 

земельної децентралізації Ви вважаєте найбільш вагомими?» (у відсотковому 

співвідношенні до всіх опитуваних) 

 

При цьому, слід пам’ятати, що будь-яке соціальне явище має як 

позитивні, так і негативні наслідки, земельна децентралізація – не виняток. В 

цьому контексті, респондентам було запропоновано визначити найсуттєвіші 

недоліки земельної децентралізації. 55 % опитуваних відзначили, що 

наявність корупційних ризиків – найбільш суттєва проблема в цій сфері. 

Основними чинниками, що створюють можливість корупційного порушення 

є нечіткість, або взагалі відсутність нормативної бази (прогалина, колізія, 

конкуренція норм права), дублювання повноважень, відсутність чіткого 
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період передачі повноважень.  

Звідси випливає і наступний показник – 52 % респондентів зазначили, 

що проблемою є неповнота нормативного забезпечення. Саме такий стан 

речей підкреслює необхідність комплексного підходу до проведення змін у 

державі. Окрім того, земельна, адміністративна реформа та реформа системи 

державного управління невіддільні від децентралізації земельних відносин та 

потребують негайного завершення. Довготривалість процесу земельної 

децентралізації (42 %), невизначеність меж деяких адміністративно-

територіальних одиниць (36 %), незавершений процес адміністративної 

реформи, в контексті якого не визначено територію, на якій розташована 

ОТГ (27,5 %) – все це свідчить про фрагментарний підхід до регулювання 

земельних питань протягом всього періоду незалежності.  

28,5 % учасників опитування вважають за необхідне, звернути увагу на 

підвищення кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування. 

Вбачається, що ця тенденція є виправданою з урахуванням розширення 

повноважень й може бути вирішена централізованим профільним навчанням 

працівників і підготовкою кадрів до нових викликів. 

І лише 6,5 % респондентів серед проблем земельної децентралізації 

звернули увагу на відсутність у органів Держгеокадастру контролюючих 

функцій по відношенню до ОМС.  

Як можна побачити, найбільш нагальними визначено ризики щодо 

корупційних правопорушень при передачі повноважень та неповноту 

нормативного забезпечення. Ці тенденції носять загальний характер у всіх 

сферах реформування. Хоча, респонденти і є суб’єктами владних 

повноважень у різноманітних сферах управління, а не громадяни . Тобто цей 

показник – недовіра влади до себе, чи своїх представників. А неповнота 

нормативного забезпечення – дійсно багатоаспектний і комплексний 

показник, що потребує доопрацювання.  

Отже, для наочного сприйняття відповідей, зобразимо результати 

графічно (Рис.2.2.). 
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Рис 2.2. Розподіл відповідей респондентів на питання «Які з проблем 

земельної децентралізації Ви вважаєте найбільш суттєвими?» (у 

відсотковому співвідношенні до всіх опитуваних) 
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діяти в рамках закону; 

- 25 % респондентів зазначили, що ризик вчинення/ не вчинення 

корупційного діяння не залежить від органу, чи структури, які наділені 

повноваженнями, а носить лише суб’єктивний характер; 

- 23 % висловили думку про те, що ризики наявні, адже ради на 

місцях мають визначений законом строк повноважень і будуть користуватися 

своїм становищем; 

- 15 % учасників опитування вважать, що ризики мінімальні, адже 

при колегіальному прийнятті рішень (депутатами ради територіальної 

громади), вірогідність підкупу менша, ніж при одноосібному; 

- 3 % опитаних відзначили загальну відсутність корупційного 

ризику, у зв’язку з тим, що процес прийняття рішень є більш прозорим та 

відкритим до громадян. 

Отже, чітко вираженої більшості по даному питанню немає, але 

позитивними аргументами на користь передачі повноважень є: колегіальне 

прийняття рішень, зацікавленість громади в інвестиціях. 

Повертаючись до питання про нормативне забезпечення, зазначимо, що 

систему нормативно-правових актів, які регулюють управління земельними 

ресурсами та розширення повноважень ОМС у сфері земельних відносин 

складають: Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про органи 

місцевого самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад» та інші закони.  
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Але, не дивлячись на таку кількість нормативно-правових актів, є 

перелік неврегульованих питань, шляхи їх вирішення передбачають кілька 

варіантів: перший – прийняття єдиного кодифікованого акту, другий – 

прийняття комплексних змін до чинного законодавства. 

Відповіді респондентів щодо нормативного забезпечення земельної 

децентралізації розподілились наступним чином:  

- 70 % вважають, що є потреба у прийнятті комплексного закону та 

внесення системних змін у чинне законодавство; 

- 15 % зазначили, що необхідно внести зміни до Земельного 

кодексу України; 

- 10 % висловили прихильність до пропозиції внести зміни до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- 2,5 % вважають, що немає потреби у додатковому нормативному 

регулюванні; 

- 2,5 % вагаються відповісти на поставлене питання. 

Думка про необхідність комплексного нормативно-правового 

регулювання переважає, і це виправдано, адже нині процес передачі земель 

відбувається так би мовити «наосліп». Відповідно до інформації, розміщеної 

на офіційному сайті Держгеокадастру, загалом у 2018 році 647 територіальні 

громади, які були утворені до 2018 року, отримали у комунальну власність 

1,45 млн га державних земель сільськогосподарського призначення. 

Відповідно до запланованих заходів, у 2019 році продовжиться процес 

передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Землі отримають 

141 територіальні громади, які об’єдналися у 2018 році [206]. 

Процес передачі земель в комунальну власність зміцнює ресурсну базу 

громад, окрім того, одним з важливих питань є вплив децентралізації 

земельних ресурсів на наповнення місцевих бюджетів і, як наслідок, 

підвищення рівня спроможності ОТГ. 66 % опитаних вважають, що передача 

земельних ресурсів безперечно вплине на спроможність громад; 26 % 
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експертів вагаються відповісти; 4 % респондентів вважають, що не вплине 

жодним чином; і 4 % обрали інший варіант (з поясненням «вплине, але не 

масштабно») (рис 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи вплине, на 

Вашу думку, передача земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність на 

спроможність територіальних громад?» 

 

Беззаперечно, є проблема з перерозподілом функцій, особливо у 

районах, територія яких покрита однією громадою, де дублюються 

повноваження виконкомів громад і райдержадміністрації, існує система 

подвійного звітування до обласних адміністрацій, та органів виконавчої 

влади, невизначено статус районних рад, через розмивання функцій не 

налагоджена співпраця керівних органів. Вичерпний перелік повноважень 

сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних 
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відносин врегульовано Земельним кодексом України. Респондентам було 

запропоновано обрати з переліку функцій ті, що доцільно закріпити за ОМС.  

Встановлення ставок земельних податків – повноваження місцевих рад, 

яке врегульовано Податковим кодексом , відзначили 49 % опитаних. Надання 

адміністративних послуг у сфері земельних відносин пропонують віднести до 

повноважень ОМС 48 % респондентів.  

Всі земельні адміністративні послуги діляться на консультативно-

дорадчі, проектнотехнічні, контрольно-правові та дозвільні [29, С. 76] 

Починаючи з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги» на всій території України органи земельних 

ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) [133]. Вони утворені при місцевих державних адміністраціях та 

органах місцевого самоврядування. Окрім того, наданні відповідних послуг 

віднесено до основних завдань Держгеокадастру [150]. Але, результати 

опитування підтверджують, що запит на послуги не задоволений в повній 

мірі. 

28,5 % респондентів з переліку повноважень, які доцільно закріпити за 

ОМС обрали проведення нормативної та експертної оцінки земель. 26 % 

опитаних вважають доцільним віднести до повноважень ОМС проведення 

землевпорядних робіт, розробку та реалізацію планів земельно-

господарського устрою. Отже, враховуючи вартість грошової оцінки, 

доцільно передбачити в штаті ОМС спеціаліста, що міг би надавати послуги з 

оцінки, розроблення та реалізацію планів земельно-господарського устрою. 

Профільним органом, що здійснює повноваження у сфері земельних 

відносин є Держгеокадастр. Експертам було запропоновано дати відповідь на 

питання: «які з функцій, на Вашу думку, доцільно залишити за 

Держгеокадастром по відношенню до земель, що передані (будуть передані) 

громадам?». Відповіді респондентів розподілились таким чином: 

- 50 % пропонують залишити функцію ведення Державного 

земельного кадастру; 
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- 34 % вважають за доцільне серед повноважень закріпити 

функцію контролю та нагляду; 

- 28,5 % визначили здійснення землеустрою, у тому числі 

проведення державної інвентаризації земель; 

- 25 % обрали ведення державної реєстрації земельних ділянок; 

- 13 % вважають, що планування і проведення заходів 

спрямованих на раціональне використання та охорону земель мають 

залишиться серед повноважень Дергеокадастру після децентралізації; 

- 10 % пропонують повноваження з організації і проведення 

земельних торгів; 

- 8,7 % обрали надання адміністративних послуг. 

Два респонденти обрали власний варіант і запропонували взагалі 

ліквідувати органи Держгеокадастру. 

Питання реформування органів Держгеокадастру часто обговорюється 

в контексті децентралізації земельних. Але не варто забувати, що з 

невичерпного переліку повноважень головних управлінь Держгеокадастру в 

області, що складається з 40 пунктів більшість є виключними. Отже, якщо 

повністю ліквідувати зазначений орган, необхідно побудувати модель 

передачі повноважень, та визначити, які установи будуть їх виконувати.  

В контексті даного дослідження, одним з базових питань було 

визначення шляхів оптимізації та прискорення процесу децентралізації у 

сфері земельних відносин для того, щоб досягти поставлених перед 

реформою цілей. Алгоритм передачі земельних ділянок з державної у 

комунальну власність врегульовано статтею 117 Земельного кодексу 

України, але в процесі правозастосування виникає ряд труднощів. У зв’язку з 

цим, респондентам було запропоновано визначити, які заходи є 

першочерговими для забезпечення ефективного управління землями 

територіальних громад. На основі результатів опитування доцільно 

запропонувати алгоритм дій для органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади з метою прискорення передачі земель 
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сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у 

власність ТГ (рис. 2.4).  

 

 

 

Рис 2.4. «Ранжування заходів, що необхідні для оптимізації процесів 

децентралізації земельних відносин» 

 

Вбачається, що перелік заходів не є вичерпним, і має бути адаптований 

для кожної з громад, адже носить загальний характер. Так, для приклад, є 

громади, в яких інвентаризація земель вже проведена та встановлені межі 

населених пунктів, але немає ініціативи ОМС, або відсутня землевпорядна 

документація. При цьому, не варто забувати, що кінцевою метою передачі 
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повноважень і ресурсів є формування успішної громади, застосування 

стратегічного мислення при управлінні земельними ресурсами – 

матеріальною основою громади. 

Отже, оцінений загалом позитивно, процес децентралізації влади у 

сфері регулювання земельних відносин та внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам 

місцевого самоврядування та посилення державного контролю за 

використанням та охороною земель матиме позитивні соціально-економічні 

наслідки [234, С. 113]. До таких наслідків доцільно віднести: посилення 

впливу територіальної громади на земельні та економічні відносини на селі; 

визначення правового режиму земель колективної власності, мертвої 

спадщини та незатребуваних земельних часток (паю); спрощення процедури 

володіння та користування юридичними та фізичними особами земельними 

ділянками, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомості, 

право власності на які зареєстровано на покупця земельної ділянки; 

посилення державного контролю за використанням та охороною земель  

 

2.3. Особливості територіальної громади як суб’єкта права 

власності на земельні ресурси.  

 

Право власності є однією з фундаментальних основ функціонування 

суспільства та являється базисом, що гарантує життєздатність економіки 

держави та регіонів, забезпечує процес розвитку держави. Власність як 

комплексна категорія відображає різноманітні аспекти соціального життя — 

економічний, політичний, соціальний, управлінський, юридичний.  

Комунальна власність – одна з трьох рівноправних форм, поряд з 

державною та приватною. За своєю природою комунальна власність є 

колективною. Комунальна форма власності відноситься до публічної 

власності, при цьому сам термін «комунальна власність» вживається, як 

правило в кількох розуміннях: юридичному, економічному, управлінському. 
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В юридичному значенні це право громади на певну річ, або сукупність речей, 

що включає в себе правомочності володіння, користування та 

розпоряджання. В економічному сенсі застосовується як сукупність відносин, 

що пов’язані з майновим комплексом і суб’єктом господарської діяльності 

[30, С. 121]. Вбачається, що управлінський аспект комунальної форми 

власності – це співвідношення якості прийнятих органом місцевого 

самоврядування рішень з економічними, екологічними наслідками для 

громади та відображає рівень задоволеності суспільного блага, предметом 

якої є комунальна власність. 

Комунальна власність – це власність усіх громадян певної 

адміністративно-територіальної одиниці без наявності у них виділеної 

частки, із специфічними умовами вступу у володіння і втратою такого. 

Спосіб управління і розпоряджання комунальною власністю має особливу 

природу, адже це власність, якою володіють члени територіальної громади, а 

розпоряджаються – органи місцевого самоврядування [34].  Але при цьому, 

варто дуже чітко розуміти, хто саме є членом громади, за якими ознаками 

особа може бути виключена з громади, на основі яких факторів  до неї 

віднесена, як здійснює управління комунальною власністю,чи впливає на 

управлінські рішення. Отже, особливість права комунальної власності 

відображається як у суб’єктно-об’єктному складі, так і специфічному 

порядку набуття та припинення такого права власності. 

У законодавчому визначенні «громада – це жителі, об'єднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» не зазначено 

коло осіб, які є членами громади: чи такими є особи, що постійно 

проживають на території громади, чи такі, що мають власність на території 

громади, чи ті, що зареєстровані за адресою, яка віднесена до певної 

адміністративно-територіальної одиниці. Натомість, проаналізувавши думку 

законодавця та масив наукових напрацювань, можна виокремити три базові 
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ознаки територіальної громади: 

— інтеграційну, яка характеризує громаду як сукупність фізичних осіб 

(жителі громади);  

— територіальну, що розкриває сутність громади як сукупності певних 

осіб, що пов’язані фактом постійного проживання з територією відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; 

— змістовно-соціальну, яка характеризується зв’язками між 

жителями громади та їх колективними інтересами, до сфери яких, як правило 

відносять благоустрій населених пунктів, рівень медичного забезпечення 

населеного пункту, якість надання освітніх послуг, екологічні питання, 

місцеве господарство, питання комунальної власності. Саме такі інтереси і 

гарантовані державою як публічно-правові інтереси громади. 

При цьому, повертаючись до питання, хто ж є членами громади, 

універсального підходу не має. На думку В. Кравченка, який під 

територіальною громадою розуміє «сукупність громадян України, котрі 

спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні 

інтереси і визначений законом правовий статус» [72, С. 72], іноземці не є 

членами територіальної громади. З одного боку, можна погодитись з такою 

думкою, адже іноземці та особи без громадянства не є виборцями, а отже, не 

обирають органи місцевого самоврядування, але за умови постійного 

проживання є членами колективів, домових та вуличних комітетів, 

громадських організацій і можуть активно приймати участь у вирішенні 

питань місцевого значення.  Як зазначає з цього приводу  М. Орзіх, члени 

територіальної громади не обов’язково повинні володіти громадянством або 

постійно проживати на певній території, адже вони можуть на ній 

працювати, володіти нерухомим майном або бути платниками комунальних 

податків [119, с. 67]. Отже «врядувати» на території громади мають її жителі, 

частину питань місцевого значення вирішуючи самостійно, а основний масив 

– делегувати органам місцевого самоврядування. 
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Інститут постійного проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, як підстава надання членства у громаді, теж має 

виключення. Існують випадки, коли особа, не проживаючи в громаді активно 

приймає участь у вирішенні питань місцевого значення, є меценатом 

освітньої, медичної галузі, інфраструктурних об’єктів.  

З правової точки зору, територіальна громада розглядається як складне 

правове утворення, що являє собою сукупність жителів певної території, що 

об’єднані не лише спільністю місця проживання, а й тісними 

демографічними, політико-правовими, майновими, професійними та 

соціально-культурними зв’язками, які мають прояв у відповідних правових 

відносинах за участі таких жителів [77, С. 209]. Зміст існування 

територіальної громади полягає в забезпеченні життєдіяльності території, 

забезпечуючи потреби її жителів, безпосередньо,  або через сформовані ними 

органи місцевого самоврядування. 

Конституція визначає матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування  рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад [68]. Цивільний кодекс 

містить аналогічну за змістом норму і визначає, що управління майном, що є 

у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада 

та утворені нею органи місцевого самоврядування . 

Закон України «Про місцеве самоврядування» містить більш широкий 

перелік об’єктів комунальної власності, що є логічним, адже закон галузевий 

і розкриває норми детальніше. До переліку віднесено: рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, 

підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові 

товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий 

фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони 

здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, 
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рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права 

комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження [161]. 

Отже, законодавцем земля визнана об’єктом комунальної власності, 

хоча вона суттєво відрізняється за правовим статусом від інших об’єктів. В 

даному контексті, об’єктом права власності  є не земля, а земельна ділянка як 

частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами. Законодавець, встановив 

перелік земельних ділянок, які є об'єктами права комунальної власності та не 

можуть передаватись у приватну власність, як такі, що є особливо соціально 

цінними та значущими , а саме:  

а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця 

знешкодження та утилізації відходів тощо);  

б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами 

повітряного і трубопровідного транспорту;  

в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-

культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, 

оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не 

передбачено законом;  

г) землі лісогосподарського призначення, крім окремих випадків, 

визначених Земельним кодексом України ;  

ґ) землі водного фонду, крім певних випадків, визначених Земельним 

кодексом України;  

д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування; 

е) земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної 

смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та 

природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі 

водних об'єктів, або на земельних ділянках дна водних об'єктів; 
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є) землі під об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських 

меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності [55]. 

Поняття «комунальна власність на землю» прийнято трактувати як 

приналежність земельних ділянок, територій, ресурсів на праві власності 

громадам. Тобто, носячи публічний характер, комунальна власність на 

землю, як альтернатива державній,  являє собою оптимальний рівень 

колективної належності ресурсів громадам населених пунктів. Варто 

зазначити, що межі населених пунктів «в натурі» - на місцевості не 

визначено, а лише внесено їх до земельного кадастру.  

Нормативне регулювання статусу територіальної громади, яку суб’єкта 

земельних відносин є достатньо розгалуженим, окрім базових норм, 

закладених у Конституції України, правову природу права комунальної 

власності на землю та повноваження по управлінню нею розкривають кілька 

галузевих нормативно-правових актів. Так, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», визначає територіальну громаду, як суб’єкт права 

комунальної власності на землю та закріплює перелік власних і делегованих 

повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища.  

Земельний кодекс регламентує склад земель комунальної власності і 

відносить до них: усі землі в межах населених пунктів, крім земельних 

ділянок приватної та державної власності; земельні ділянки, на яких 

розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної 

власності незалежно від місця їх розташування.  

Окрім того, в Кодексі закріплено перелік земель, які не можуть бути 

передані з комунальної власності в приватну [55]. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності», також дублює вказану норму. 

Для наочності, нормативну базу, що регламентує статус територіальної 

громади як суб’єкта права власності на землю зобразимо у вигляді таблиці. 
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Таблиця 2.3. 

Нормативно-правова база, що що регламентує статус територіальної 

громади як суб’єкта права власності на землю 

 Нормативно-правовий 

акт 

Сфера регулювання, або правовстановлення 

1 Конституція України визначає матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 

земля, природні ресурси, що є у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, 

що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад. 

2 Земельний кодекс 

України 

містить перелік земель комунальної власності; 

регламентує повноваження сільських, селищних, 

міських рад та їх виконавчих органів у галузі 

земельних відносин; порядок передачі земельних 

ділянок державної власності у комунальну. 

3 Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування» 

визначає територіальну громаду, як суб’єкт права 

комунальної власності на землю та закріплює 

перелік власних і делегованих повноважень 

виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища 

4 Закон України «Про 

землеустрій» 

визначає повноваження сільських, селищних, 

міських рад у сфері землеустрою 

5 Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

розмежування земель 

державної та 

комунальної власності» 

встановлює склад земель комунальної власності, 

а також підстави передачі земельних ділянок з 

державної в комунальну власність. 

6. Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

Визначає повноваження сільських, селищних і 

міських рад та їх виконавчих органів, органів 

самоорганізації населення у сфері благоустрою 

населених пунктів. 

7. Лісовий кодекс України право комунальної власності на ліси 

територіальні громади реалізують безпосередньо 

або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n170
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n170
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8. «Про оренду землі» Встановлює можливість сільської, селищної, 

міської ради бути орендодавцем земель 

комунальної форми власності, а також, 

можливість для сільської, селищної, міської ради  

у межах повноважень, визначених законом бути 

орендарем землі 

 «Про оцінку земель» Визначає підставою для проведення оцінки 

земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки 

земель та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок) рішення органу виконавчої 

влади або органу місцевого самоврядування, а 

також, відносить їх до суб’єктів оціночної 

діяльності 

9. Податковий кодекс 

України 

Відносить плату за землю до категорії місцевих 

податків та регламентує встановлення місцевими 

радами плати за землю, крім земельного податку 

за лісові землі 
 

Пронизані земельними повноваженнями і локальні нормативно-правові 

акти, наприклад, «Стратегії розвитку земельних відносин громади», які 

приймаються по аналогії з Загальнодержавною і регіональними програмами 

використання та охорони земель. Загальна структура програми містить: 

вступ; загальну характеристику земельного фонду громади; мету програми; 

перелік проблем, на розв’язання яких направлений документ; перелік завдань 

та заходів програми; джерела фінансування; управління та контроль за 

виконанням намічених цілей; очікувані результати. 

Окрім того, стратегічні документи, що регулюють розвиток земельних 

відносин адміністративно-територіальної одиниці найнижчого рівня є 

складовими комплексних соціально-економічних і секторальних програм та 

разом з містобудівною документацією забезпечують формування необхідної 

земельної бази для того, щоб визначені в стратегічних планах наміри були 

реалізовані. Варто звернути увагу, що не дивлячись на важливість зазначених 

документів, в законодавстві не передбачено санкцій за їх неприйняття та не 

окреслено процесуальні строки розробки та затвердження, що, в свою чергу 
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призводить до того, що громади роками функціонують без програмно-

цільових, стратегічних документів. 

Окрім того, земельні питання знаходять своє відображення у статутах 

територіальних громад, які, хоча і не є обов’язковими для прийняття, але 

відповідно до законодавства може бути прийнятий. В статуті закріплюють 

регулювання окремих відносин між мешканцями громади та органами 

місцевого врядування, шляхи та правил прийняття громадянами участі в 

управлінні, з урахуванням унікальності кожної громади. В Методичних 

рекомендаціях щодо розроблення Статуту територіальної громади , які 

розроблено робочою групою з питань місцевої демократії ради донорів з 

питань децентралізації при міністерстві регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, наведено типову модель і 

структуру статуту територіальної громади [67]. І хоча вказані рекомендації 

носять лише рекомендаційний характер, варто зазначити, що земельні 

питання не знайшли в ньому відображення. 

В контексті децентралізації земельних відносин, особливої уваги 

потребують питання статусу новоутворених об’єднаних територіальних 

громад, як учасників земельних відносин. Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», в контексті визначення просторового 

аспекту закріпив, що територія об’єднаної територіальної громади має бути 

нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються за 

зовнішніми межами юрисдикції рад територіальних громад, які об’єдналися. 

Безпосередньо з площею земель комунальної власності  пов’язується вплив 

територіальних громад на весь комплекс регулювання земельних відносин у 

межах юрисдикції органів місцевого самоврядування [113, С.12]. 

Проведений, аналіз статутів територіальних громад виявив, що 

регулювання земельних відносин в загальному вигляді закріплюються в них. 

Найбільш розповсюджені питання, що знайшли своє відображення в статутах 

адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів наведено у таблиці.  
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Таблиця 2.3. 

Змістовне відображення земельних питань у 

 статутах територіальних громад 

№ Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Земельні питання, що відображено в статуті громади. 

1. м. Харків Склад земель міста; частоту скликання сесій міської 

ради з питань відводу земельних ділянок  

2. м. Миколаїв Територія міста; землі територіальної громади 

визнано комунальної власністю міст; регулювання 

земельних відносин в місті 

3. м. Пирятин Територія громади, адміністративно-територіальний 

устрій; земля територіальної громади (склад земель, 

право комунальної власності на землю) 

4. м. Чоп Географічне положення, територія та межі міста. 

Регулювання земельних відносин і охорони 

навколишнього природного середовища віднесено до 

повноважень виконавчих органів міської ради. Склад 

земель громади, перелік земель комунальної 

власності. 

5. селищ. Хорошів 

(Житомирська обл.) 

Межі території громади та її географічне положення; 

особливості утворення територіальних зон зі 

спеціальним статусом (історико-заповідні, 

лісопаркові, промислові тощо) та режим 

використання земельних ділянок для цих зон; склад 

та правовий режим земель комунальної власності 

6. сел. Станіслав 

(Херсонська обл.)  

Територія та межі юрисдикції сільської ради, 

сільську раду визнано розпорядником землі в межах 

адміністративних кордонів 

7. сел. Велика 

Андрусівка 

(Кіровоградська обл.) 

Територія громади, склад земель комунальної 

власності, обов’язки власників земельних ділянок та 

землекористувачів. Окрім того, вказано, що кошти, 

отримані від приватизації об’єктів комунальної 

власності ОТГ та продажу земельних ділянок, інших 

об’єктів комунальної власності складають 

фінансову основу місцевого самоврядування 

8. Проект статуту м. 

Дніпро (24.02.2020) 

Територія міста, порядок і правила використання 

земель, адміністративно-територіальний поділ міста, 

компетенція міської ради з земельних питань 
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Варто зазначити, що часто статті статуту дублюють норму 

законодавства (в таблиці виділено курсивом). Обмеженість території громади 

межами дозволяє забезпечувати її цілісність об’єкта земельних відносин, що 

не може бути змінений (зменшений, збільшений, поділений, виділений, 

відчужений). Виключенням є виявлення волі всіх членів громади  на 

проведених відповідно до закону громадських слуханнях. Специфіка 

управління земельними ресурсами громади проявляється у виборі та 

реалізації організаційно-правового механізму регулювання і забезпечення 

управління в галузі використання та охорони землі, визначенні правового 

режиму земель, що перебуває під особливою охороною. 

Отже, якщо при визначенні переліку земельних ділянок, що є 

комунальною власністю конкретної територіальної громади (за наявності в 

такої встановлених меж) логічним є, що це всі земельні ділянки, які не 

належать до державної та приватної власності, розташовані в межах 

юрисдикції органів місцевого самоврядування громади. То при визначенні 

поняття «земельні ресурси територіальної громади», доцільно скористатися 

підходом «від факту» і врахувати реальну ситуацію, що склалася з передачею 

земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів. 

Земельні ресурси територіальної громади – це всі землі, що знаходяться в 

межах новоутвореної об’єднаної громади (окрім  земель, що належать на 

праві власності фізичним особам та державних земель, що не можуть бути 

передані у комунальну власність), до яких належать: землі комунальної 

власності з визначеним правовим статусом; землі, процес передачі яких з 

державної до комунальної власності триває.  

Саме склад земель комунальної власності є підставою для поділу громад 

на такі, що об’єдналися і такі, що залишають межі та статус незмінними. В 

обох випадках для визначення статусу громади, як суб’єкта земельних 

відносин, центральним є питання: як саме громада реалізує право власності 

на землю, що  складається з трьох правомочностей – управління, 

користування, розпоряджання, адже саме вони і становлять земельну 
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правосуб’єктність.  У загальному розумінні земельна правосуб'єктність являє 

собою здатність бути учасником суспільних земельних відносин. Тобто 

земельна провосубєктність власника — це здатність бути учасником 

відносин власності на земельні об'єкти.  Отже, по суті, земельна 

правосуб’єктність органів місцевого самоврядування – це закріплені у 

законодавстві повноваження по управлінню та розпоряджання землями 

комунальної власності.  

Земельна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування 

зрозуміла: вони, відповідно до власних і делегованих повноважень 

приймають рішення, які законодавством віднесено до їх компетенції, у тому 

числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права 

комунальної власності в постійне або тимчасове користування юридичним і 

фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати 

як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах і 

договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються 

та передаються в користування і оренду та здійснюють самоврядний 

контроль за використанням та охороною земель.  

В контексті розвитку земельних відносин у громаді, якісне та своєчасне 

проведення контролю складно переоцінити. Самоврядний контроль за 

використанням і охороною земель – це діяльність органів місцевого 

самоврядування, відповідно до повноважень, спрямована на дотримання 

вимог земельного та екологічного законодавства на території громади всіма 

суб`єктами землекористування та землевласниками, яка передбачає 

спостереження за станом земель, отримання інформації про використання 

земель, аналіз цієї інформації та прийняття відповідних рішень.  

Для того, щоб зрозуміти механізми здійснення самоврядного контролю, 

необхідно, перш за все, виокремити завдання такого контролю у сфері 

використання та охорони земель, до яких варто віднести:  

- охорону земель; організацію раціонального землекористування 

на території громади;  
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- забезпечення екологічної безпеки (екологічний менеджмент);  

- запобігання порушенням законодавства у сфері використання та 

охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних 

заходів щодо їх усунення; забезпечення контролю за проведенням 

землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

Достатньо часто завдання самоврядного контролю, деталізація шляхів 

та методів здійснення знаходять своє відображення в локальних актах 

місцевого самоврядування, як правило, це положення про самоврядний 

контроль за використанням та охороною земель територіальної громади. 

Окрім того, деякі органи місцевого самоврядування (наприклад, міські ради 

Києва, Донецька, Житомира, Вінниці, Сум, Харкова, Чернігова та ін.) своїми 

рішеннями утворюють навіть окремі виконавчі органи самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель. Але враховуючи, що 

порядок здійснення самоврядного контролю не закріплено на законодавчому 

рівні, дії органів місцевого самоврядування обмежуються претензійно-

позовною роботою в судах. 

Під методами здійснення самоврядного контролю прийнято розуміти:  

1) конкретні способи здійснення контрольної діяльності, що має на меті 

забезпечення дотримання власниками та землекористувачами вимог 

земельного законодавства;  

2) способи виявлення порушень земельного законодавства;  

3) засоби цілеспрямованого впливу відповідних органів на стан 

законності використання земель. 

Отже, земельна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування 

полягає не лише у можливості буті учасником земельних відносин, а ще й 

контролювати діяльність інших суб’єктів. За загальним правилом, право 

територіальної громади володіти земельними ділянками  розглядається як 

можливість доцільно, економно і ефективно користуватися і розпоряджатися 

ресурсом, що їй належить як безпосередньо, так і через органи місцевого 
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самоврядування. Не достатньо врегульованими залишаються питання щодо 

форми безпосередньої реалізації права власності на землю громади (як 

сукупності жителів) нормативно не визначено.  

Але, аналізуючи норми законодавства, можна дійти до таких висновків: 

1) якщо мова йде про розпоряджання, то формою безпосередньої 

реалізації громадою права комунальної власності на землю можна вважати 

місцевий референдум,  загальні збори жителів, адже жителі громади мають 

реальну змогу впливати на прийняття управлінських рішень; 

2) якщо мова йде про користування, то відповідно до норм Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів» громадянам надається право 

користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів, до яких законом 

віднесені території загального користування, парки, майдани, площі, 

бульвари, проспекти, пляжі, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди та інші 

території загального користування . Така норма є абсолютно логічною, адже 

всі перелічені об’єкти, як правило, збудовані та функціонують за бюджетні 

кошти і призначені для загального користування; 

3) питання безпосередньої участі громади в управлінському процесі 

землями комунальної власності є одним з найскладніших. З 

загальноприйнятих функцій управління (планування, організація, мотивація і 

контроль), законом визначено учать громади лише в формі контролю. 

Відповідно до Земельного кодексу, функція здійснення громадського 

контролю  покладена на громадських інспекторів, які можуть призначатися: 

відповідними органами місцевого самоврядування; центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. Але, громадські об’єднання не 

залучено до здійснення контролю у сфері землекористування. Тобто, існує 

нагальна необхідність створення правової та інституційної бази для 
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функціонування системи громадського контролю у сфері земельних 

відносин. 

Повертаючись до громадського контролю, який є однією з форм 

взаємодії органів влади та місцевого самоврядування з громадськістю, варто 

зауважити, що в енциклопедії державного управління зазначено, що 

громадський контроль – це один з видів соціального контролю за діяльністю 

органів державної влади і місцевого самоврядування, який здійснюють самі 

громадяни та їх об’єднання, є важливою формою реалізації демократії й 

способом залучення населення до управління суспільством і державою 

[53, С. 120.]. І не дивлячись на те, що громадський контроль активно 

досліджується в науковому полі та вченими розроблено цілий масив 

теоретичної інформації, при цьому він впроваджений в життя і дійсно існує у 

суспільстві, законодавчого закріплення поняття «громадський контроль», 

механізми його здійснення, мета, очікувані цілі так і не знайшли. 

Далі законопроектів «Про громадський контроль» № 4697 від 

14.04.2014 р., № 2737-1 від 13.05.2015 р. законодавець так і не зайшов. 

Метою останнього з внесених законопроектів було запровадження в Україні 

інституту громадського контролю за діяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, що є 

надзвичайно актуальним у сучасних реаліях. Отже, як наслідок, відсутності 

на даному етапі нормативної бази, існує проблема чіткого розмежування 

форм, засобів та методів громадського контролю у сфері публічного 

врядування. 

Громадський контроль диференціюється за сферами здійснення 

(навколишнє середовище, земельні відносини, соціальний розвиток громади, 

фінанси, трудові відносини, надання адміністративних, освітніх, медичних 

послуг та ін.). Особливе місце, в контексті зміни суб’єктивної та об’єктивної 

складової щодо управління земельними відносинами громад, посідає 
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громадський контроль за здійсненням владних повноважень у сфері 

використання та охорони земель. 

Проект Закону про громадський контроль за використанням та 

охороною земель № 2484а від 03.07.2013 визначає громадський контроль як 

систему заходів, які здійснюються громадськістю й спрямовані на 

забезпечення раціонального використання та охорону земель, запобігання 

порушенням законодавства, їх своєчасне виявлення та усунення [142]. В 

цьому контексті врто звернути увагу на недоорацювання, що мають бути 

чітко унормовані законодавчо, щоб громадський контроль був ефективним 

інструментом співпраці влади і громадян.  

Так, вказаний законопроект об’єктом громадського контролю за 

використанням і охороною земель визначає землі в межах території України, 

при цьому, постає питання, чи можна контролювати землі? Більш доцільним 

вбачається контроль за прийняттям рішень та здійсненням владних 

повноважень у сфері земельних відносин. З урахуванням перерозподілу 

функцій, суб’єкти, що здійснюють громадський контроль (громадські 

об’єднання, ініціативні групи, асоціації органів місцевого самоврядування, 

земельні фонди, громадські інспектори та ін.) мають чітко усвідомлювати 

сферу відповідальності кожного органу державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Окрім того, потребує нормативного закріплення перелік механізмів 

громадського контролю у сфері земельних відносин – інструментів, за 

допомогою яких його можна здійснювати. До таких механізмів варто 

віднести: 

1) правовий – це законодавчо закріплені норми які встановлюють 

зміст, призначення принципи, методи, етапи здійснення контролю 

громадськістю, а також визначають обов'язки та повноваження, 

відповідальність, функції органів державної влади та місцевого 
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самоврядування в процесах формування та реалізації державної політики в 

сфері земельних відносин України; 

2) організаційний – це методи, за допомогою яких здійснюється 

відповідний контроль за прийняттям управлінських рішень у сфері земельних 

відносин, а саме: громадські експертизи, слухання, обговорення, публікації у 

ЗМІ, звернення громадян до органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, тощо; фінансовий – система перевірки 

доцільності використання коштів з бюджету громади, направлених на 

вдосконалення земельних відносин, або вирішення екологічних питань, 

питань, пов’язаних із землекористуванням і землеустроєм. Як правило, під 

час визначення видів фінансового контролю майже не йдеться про 

громадський контроль, який при грамотному проведенні має бути 

центральною ланкою всієї системи фінансового контролю в сфері земельних 

відносин. Наприклад, в США вказаний контроль провадять близько 3 тис. 

громадських організацій [115., С. 23]. Світова практика засвідчує, що близько 

30 % здійснених порушень виявляється за допомогою населення, наявності 

громадянської позиції, зацікавленості у процесах суспільного та 

економічного життя. 

Важливим аргументом для громадян має стати розуміння, що активна 

фаза формування ринку землі та земельної реформи потребує участі 

громадськості в питаннях розпорядження землями, особливо комунальної 

власності. 

Отже, суб’єктами реалізації  права комунальної власності на земельні 

ресурси територіальних громад є органи місцевого самоврядування та 

безпосередньо сукупність жителів громади, але механізм їх участі не 

доопрацьовано і потребує подальших наукових досліджень. Та попри наявні 

прогалини, передача земель сільськогосподарського призначення, що є 

основою сільськогосподарського виробництва, позитивно впливає на 



148 

 

спроможність територіальних громад, процеси землевпорядкування та 

раціонального використання.  

 

Висновки з другого розділу.Таким чином, перед органами місцевого 

самоврядування та державної влади в сучасних умовах постає багато 

викликів, але важко сперечатися з тим, що їх вирішення залежить від 

місцевих ініціатив. Реалізація таких ініціатив можлива лише за умови 

унормування строків передачі повноважень, чітких вимог до землевпорядної 

документації, контролю за правозастосовною практикою у сфері управління 

земельними ресурсами.  

Законодавче регулювання процедури передачі земель зосереджене в 

Земельному Кожексі України та галузевих нормативно-правових актах, але 

практика викликає багато питань, на які надає відповідб не нормативно-

правова база. Найпоширенішими джерелами методичної інформації для ОМС 

стали практичні та методичні рекомендації, інструментарії, вказівки, що 

розробляються, здебільшого громадськими організаціями та обєднаннями, 

хоча доцільно було б , якби відповідна уніфікована інформація надходила від 

органів державної влади. 

На основі законодавства та методичних рекомендацій кожна громада 

має розробити свій власний алгоритм отримання земель у комунальну 

власність і подальшого управління ними. В статті виокремленні заходи, що з-

поміж інших потребують уваги для оптимізації процесу передачі та 

розмежування повноважень владних суб’єктів.  

Отже, доцільно зазначити, що важливим елементом формування змін 

до законодавства у частині розподілу повноважень щодо управління 

земельними відносинами, є визначення ролі місцевих органів виконавчої 

влади (РДА) таким чином, щоб це адекватно відображало українські реалії, а 

саме – або передбачити у структурі РДА земельний відділ і таким чином 

встановити відповідність із чинним законодавством; або внести зміни до 

Земельного Кодексу України та закону України «Про місцеві державні 
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адміністрації», скорегувавши сферу компетенції районних державних 

адміністрацій з управління земельними відносинами. Окрім того, потребує 

унормування здійснення управління землями державної власності на 

території району у перехідний період на етапі формування об’єднаних 

громад та реформування районної ланки адміністративно-територіального 

устрою України.  

При аналізі становлення нормативно-правової бази з питань 

управління земельними ресурсами варто зробити висновок, що через ряд 

причин (несистемність, недостатнє фінансування, відсутність санкцій) де-які 

норми законодавства носять лише декларативний характер і не виконуються 

в повному обсязі.  

А от питання регламентації повноважень і функцій органів місцевого 

самоврядування та державної влади, їх структури, взагалі не системно 

відображені в законодавстві. При цьому, номінально закріплені у 

нормативно-правових актах відділи земельних ресурсів РДА не утворені в 

жодній адміністрації. Окрім того, законодавець визначає перелік 

повноважень для РДА у сфері управління земельними ресурсами, що 

свідчить про невідповідність структури функціям органу влади. 

На основі проведеного соціологічного опитування визначено, що 

однією з центральних проблем проведення реформи, що безпосередньо 

пов’язана з перерозподілом повноважень між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є уникнення 

дублювання функцій та/або прогалин в їх закріпленні. Доведено, що 

актуальною є проблема з перерозподілом функцій, особливо у районах, 

територія яких покрита однією громадою, де дублюються повноваження 

виконкомів громад і райдержадміністрації, існує система подвійного 

звітування до обласних адміністрацій, та органів виконавчої влади, 

невизначено статус районних рад, через розмивання функцій не налагоджена 

співпраця керівних органів. 
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На основі проведеного ґрунтовного аналізу територіальної громади як 

суб’єкта права власності на земельні ресурси, розкрито механізми його 

реалізації органом місцевого самоврядування. Окрема увага приділена 

питанням механізму безпосередньої участі громади в управлінському процесі 

землями комунальної власності, визначено проблематику їх реалізації. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ГРОМАДИ 

 

3.1 Обґрунтування засад та розроблення рекомендацій щодо оцінки 

якості управління земельними ресурсами територіальної громади 

 

У найширшому розумінні під якістю управління прийнять розуміти 

ефективність і результативність здійснення функцій державного, 

регіонального, місцевого управління (виконання органами влади, місцевого 

самоврядування взятих на себе зобов'язань перед суспільством) [47]. Якість 

управління це показник що відображає ефективність і результативність 

діяльності окремих органів влади, або місцевого самоврядування.  

На рівні окремо взятого органу, установи, організації ефективність і 

результативність може визначатися різними показниками (прямими та 

непрямими). А от оцінка системи управління, як результату взаємодії органів 

з урахуванням наявних ресурсів викликає труднощі. Це пов’язано з тим, що 

якість управління –складний багатоаспектний показник, який відслідковує 

зміни об’єкта управління, що відбуваються внаслідок прийняття 

управлінських рівень суб’єктом управління. Але у зв’язку з тим, що вказані 

зміни відбуваються не ономоментно і є джерелом багатьох системних 

причинно-наслідкових зв’язків у суспільстві не можна відслідкувати якість 

управління у такому проміжку часу як доба, тиждень і навіть місяць, а також 

обмежитись однією сферою управління. 

Так, обов’язково, оцінюючи результати діяльності державних, чи 

самоврядних органів управління, необхідно співвідносити отримані 

показники з ресурсами (кадрові, фінансові, часові, інформаційні, 

технологічні), якими при цьому може розпоряджатися суб’єкт управління. А 

також, не вимірювати результати управлінської діяльності окремо від реалій 

сьогодення в країні та світі й аналізувати їх у комплексі з чинниками, що 

його обумовлюють, а саме: нормативне забезпечення, рівень економічного 
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розвитку країни, особливості розвитку регіону, ситуація на світових ринках 

та багато іншого.  

Коли мова йде про оцінку якості управління у сфері земельних 

відносин, то більшість провідних українських та зарубіжних вчених роблять 

акцент на конкретних показниках: ефективності сільського господарства 

[101; 231; 238; 229]; або економічно-оціночних якостях земельних ділянок та 

угідь [28;221; 225], чи зосереджуються на екологічних показниках [235,184], 

або на рівні інформаційного забезпечення [73.;219 ] 

Як об’єкт оцінки якості управління, органи державної влади та 

місцевого самоврядування, беззаперечно, мають певну специфіку у 

порівнянні з організаціями, метою яких є отримання прибутку через надання 

послуг, чи виготовлення будь-якої продукції. Перш за все, ця специфіка 

полягає у тому, що складно виміряти, чи оцінити продукт діяльності органу 

управління. Адже результат діяльності виробництва – товар, який має певні 

характеристики, собівартість, і підлягає стандартизації; результат діяльності 

сфери обслуговування – послуга, що задовольняє потребу клієнта і рівень 

задоволеності можна виміряти, та порахувати вартість послуги. А результат 

функціонування системи управління – сукупність управлінських рішень, які 

варто оцінювати системно за цілою сукупністю параметрів, що впливають на 

суспільне життя.  

Моделей оцінки ефективності управлінського апарату в світі 

напрацьовано дуже багато, вони різняться між собою, в залежності від того, 

що покладено в основу оцінки. Найбільш розповсюдженими вимірами 

ефективності вважаються такі групи критеріїв, як економічні, політичні або 

соціальні. Для того, щоб здійснити системну і об’єктивну оцінку якості, 

необхідний комплекс ціннісних орієнтацій, обов’язково з урахуванням:  

1) суб’єкта оцінки: 

-  наприклад з середини системи – самим органом влади, чи 

самоврядування (на основі показників, моніторинг яких здійснюється 
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регулярно, звітів та аналізу звернень громадян, громадських слухань, та ін. з 

метою розробки шляхів покращення роботи та прогнозування розвитку 

галузі, чи території), або контролюючим органом;  

- місцевими, національними, чи міжнародними науково-

дослідницькими інститутами, громадськими організаціями, науковими 

центрами, засобами масової інформації, що переслідують, як правило дві 

мети – складання рейтингів, і напрацювання методичних рекомендацій на 

основі досвіду кращих суб’єктів управління, або застосування провідних 

управлінських технологій; 

- і найважливіший суб’єкт оцінки – громадськість, чи окремий 

громадянин, який отримує адміністративну послугу, або живе в умовах, що 

складаються як наслідок прийняття рішень. І в кожному випадку, результати 

оцінки якості управління будуть різними, адже в їх основу закладено різні 

критерії та показники; 

2) сукупності конкретних локальних показників, що підлягають 

оцінці: функції, послуги чи іншого аспекту адміністративно-управлінської 

діяльності; 

3)  мети оцінки, або цільової спрямованості дослідження 

(порівняння показників з іншими органами управління, або попереднім 

періодом, розпізнання слабких та сильних сторін, аналіз зайвих, або 

нецільових витрат, виокремлення та поширення найкращого досвіду, рівень 

впровадження нових стандартів);  

4)  часового інтервалу проведення оцінки (для забезпечення 

достовірності порівняльних оцінок чи пошуку тенденцій, що мають 

періодичність) досить часто таким інтервалом для оцінки роботи виборного 

органу, або посадової особи є період повноважень, або період дії програмних 

документів, стратегій, планів розвитку;  

5)  стандартів, або показників, що були заплановані, чи досягнуті за 

попередній періоді оцінки для встановлення достатності, чи недостатності 

діяльності. 
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Складність оцінки управління земельними ресурсами, окрім загальних 

нюансів, полягає в тому, що результати прийнятого управлінського рішення 

можуть бути відчутні десятками років і навіть більше, і стосуються основи 

джерельної бази громади, регіону, країни – землі. А земля, в свою чергу є і 

засобом виробництва і просторовим базисом і основою економічного 

розвитку і частиною екологічної системи. 

Саме тому, коли мова йде про якість управління земельними 

ресурсами, то в системі оцінки постає ряд складних питань, на які можуть 

дати відповіді лише системні напрацювання науки і практики. В контексті 

актуальних для України реформ (децентралізація влади та формування ринку 

землі), найчастіше освітлювальними даними у ЗМІ, аналітичних матеріалах 

громадських організацій, промовах політиків є лише два базових показника: 

перший – кількість земель сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів, що передані в комунальну власність громад; другий – 

кількість земельних ділянок, що стануть доступні для продажу після 

остаточного відкриття ринку землі та зняття мораторію.  

Але, насправді, щоб усебічно охопити всі напрямки, за якими доцільно 

оцінювати якість управління земельними ресурсами та згрупувати конкретні 

показники, що мають цифровий вираз, необхідно проаналізувати 

багатовекторність природи управління земельними ресурсами. Отже, якщо 

виміряти, або стандартизувати управлінське рішення складно, а його 

результат і наслідки важко обмежити у часі, та просторі, оцінці підлягають 

лише показники якісних змін ресурсів, якими управляють, в даному випадку 

– земельними. Саме порівняння показників якості ґрунтів, врожайності, рівня 

землевпорядкування, екологічних характеристик є можливим як критерій 

професіоналізму управління та менеджменту. 

Система управління земельними ресурсами громади – надзвичайно 

складне явище, воно перебуває у постійній динаміці, і найважливішим 

елементом її є земельні ресурси – джерело для розвитку громади, основний її 

ресурс. За умов політично-кадрової нестабільності, наявності корупційних 
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ризиків, активного розвитку ринку землі, надзвичайно масштабних змін у 

сільськогосподарському виробництві, оптимізація моделі управління 

неможлива без уніфікованої системи оцінки якості управління. У теорії 

ефективності управління розрізняють поняття «критерії» і «показники». 

Критерії ефективності характеризують її якісний бік, відповідність 

результату діяльності тим цілям, які визначають цю діяльність. Кількісний 

вираз ступеня цієї відповідності проявляється в показниках ефективності 

[221, С. 256]. 

Процес оцінки якості пропонується проводити в кілька етапів: 

1) відбір основних показників, які характеризують якість управління 

земельними ресурсами територіальної громади; 

2) виявлення, методів відображення обраних характеристики в 

натуральних показниках; 

3) оцінка питомої ваги кожного з показників у комплексній оцінці, та 

вибір методології отримання остаточного результату. 

Спочатку виокримемо та проаналізуємо критерії, за якими, в рамках 

даного дослідження пропонується оцінювати якість управління земельними 

ресурсами територіальної громади. А потім виявимо натуральні показники, 

які можуть характеризувати кожен з критеріїв у цифрових виразах. Адже 

наявність саме цифрових даних знижує рівень суб’єктивності оцінки та 

робить можливим порівняння (з іншою громадою, або з аналогічним 

проміжком часу). 

Виробничо-господарський, або економічний – найчастіше 

застосовується як характеристика якості управління земельними ресурсами. 

Окрема наука присвячує увагу питанням економічної ефективності 

землекористування та дослідженням відповідних показників, методам їх 

збільшення – земельна економіка. Враховуючи, що земля є базовою 

виробничою категорією, земельна економіка є однією з найбільш важливих 

галузей економіки. [228]. 
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Базовий  критерій економічної ефективності містить узагальнену 

оцінку явища, і передбачає існування значної кількості показників, які 

відображають різні сторони економічних процесів. Критерій економічної 

ефективності відображає узагальнений результат економічного явища на 

підставі якого здійснюють оцінку, визначення та класифікацію часткових 

показників ефективності [19, С. 71 ].  

За змістом критерій економічної ефективності управління земельними 

ресурсами полягає у результатах від реалізації продукції рослинництва, або 

тваринництва з урахуванням витрат праці та родючості ґрунту в конкретних 

умовах місця і часу. Як правило, таку оцінку проводять для земель 

сільськогосподарського призначення. Адже важко уявити, як виміряти 

економічну ефективність земельної ділянки, на якій знаходиться 

комунальний заклад, наприклад. Саме тому, для кожного з критерій оцінки 

існує ряд об’єктів, які їй підлягають.  

Методологічною основою для економічної оцінки 

сільськогосподарських земель є поняття родючості і диференціальної ренти. 

Сукупність показників якісної оцінки (бонітування ґрунтів), оцінки місця 

розташування та економічних чинників забезпечують оцінювання земель як 

засобу виробництва в сільському господарстві за диференціальним доходом 

та понесеними затратами [63]. 

Отже, переходячи до показників, варто зазначити, що економічна 

ефективність використання земельного ресурсу характеризується 

виробництвом валової продукції, товарної продукції, а також, прибутком в 

розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь [71, с. 54]. Тобто, у 

цифровому виразі можна отримати дані, що відобразять такі показники: 

рівень урожайності основних сільськогосподарських культур; щільність 

поголів’я тварин, продуктивність, виробництво валової продукції; окупність 

витрат під час вирощування сільськогосподарських культур; рівень 

ефективності використання земель; приріст виробництва основних видів 

продукції. 
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З урахуванням того факту, що земельний ресурс громади обмежений 

територіально ресурс і його властивості є відносно вичерпними та 

потребують, як правило довгострокового відновлення, одним з 

найактуальніших питань є підвищення економічних показників на певній 

території. Основними напрямами підвищення ефективності використання 

земельного ресурсу можна вважати: 

1) запровадження економічних стимулів для землевласників та 

орендарів за поліпшення екологічного стану ґрунтів (підвищення родючості 

ґрунтів, їх охорона від ерозії та дефляції, здійснення сівообороту); 

2) стимулювання об’єднанню агроформувань та міжгосподарських 

об’єднань землеволодінь – кооперації, що зменшить вартість виробництва 

однієї одиниці продукції; 

3)  розроблення органами місцевого самоврядування проектів 

організації території, що передбачають сучасні технології проектування 

системи сівозмін, складу земельних угідь, формування просторово-

територіальної інфраструктури та ін. 

Покращення виробничо-господарських показників тягне за собою і 

покращення інших критеріїв, адже управління земельними ресурсами – 

явище системне. І залежить показник економічної ефективності від всіх 

інших, в першу чергу від екологічного.  

Під екологічною ефективністю прийнято розуміти екологічний стан 

агроекосистеми, рівень економічної родючості сільськогосподарського 

виробництва. Характеризується екологічна ефективність управління такими 

показниками як ефективність і результати. Екологічна ефективність 

визначається шляхом співставлення величин екологічних результатів до 

понесених витрат. Екологічні результати визначаються за різницею 

показників негативного впливу на навколишнє середовище та стану 

навколишнього середовища до і після заходів щодо організації 

раціонального використання земель [19, С. 71]. 
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Дуже часто застосовують інтегрований еколого-економічний показник, 

який відображає ступінь реалізації екологічних заходів, підвищення 

родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища. Але, на переконання 

автора, екологічний показник має бути обов’язково відокремлений в 

контексті управління земельними ресурсами територіальної громади. Існує 

кілька аргументів на користь відокремлення критерію: саме екологічний 

показник ефективності управління є індикатором для визначення сталого 

розвитку території і землекористування., а також слугує основою для планів 

екологічного землекористування, що тісно пов’язані з іншими компонентами 

природного середовища; окрім того, при вирішенні питань здачі земель 

сільськогосподарського призначення у оренду та розбудови промислового 

виробництва, саме екологічний, а не економічний показник має бути 

основою прийняття рішень.  

В системі оцінки якості управління екологічні показники мають 

надзвичайно широкий інструментарій для відображення їх в натуральній 

величині. Із сукупності показників екологічної ефективності, які широко 

представлені в системі екологічного землекористування, доцільно 

виокремити такі, що є важливими для оцінки ефективності 

землекористування на територіальному рівні: структура земельних угідь і 

типів землекористування; наявність техногенно-забруднених, деградованих і 

малопродуктивних земель ті їх якісний стан ( деякі з них консервованими); 

рівень заліснення деградованих і малопродуктивних земель; показник 

рекультивації порушених земель; розміщення сівозмін на екологічно 

придатних землях; меліоративний стан земель; стабільність ландшафту та 

землекористування; екологічна активність земель сільськогосподарського 

призначення; питома вага площі еродованих земель у структурі 

сільгоспугідь; частка багаторічних насаджень, пасовищ, сіножатей, а також 

земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах; коефіцієнт 

антропогенного навантаження; частка земель природно-заповідного та 

іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, 
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рекреаційного призначення, а також земель лісового та водного фондів у 

загальній площі громади. 

Натуральними показниками екологічного критерію, в контексті 

управління є поточні витрати бюджетних та позабюджетних котів на 

відтворення родючості ґрунтів; коефіцієнт екологічної активності; темпи 

відтворення природного стану продуктивних земель; динаміка впровадження 

прогресивних технологій; показник екологічної активності; удосконалення 

структури земельних угідь та посівних площ. 

Вартим уваги є використання як кількісних, так і якісних 

характеристик стану довкілля, адже екологічний аспект будь-якої територій 

місцевого значення має передбачати використання відомостей про які 

акумулюються в інформаційній базі даних відповідної територіальної 

громади. Саме на основі інформації з цієї бази й приймаються управлінські 

рішення місцевого рівня. Тому інформаційна база даних, яка створюється, 

для цих цілей, повинна включати відомості про стан ґрунтового покриву, 

рослинності, а також про стан інфраструктури [32, С. 18]. Саме якість, 

своєчасність та достовірність даних у геоінформаційній базі територіальної 

громади й характеризує показник інформаційного забезпечення. Адже, 

забезпечення ефективної системи управління земельними ресурсами на будь-

якому рівні можливе лише в разі існування актуальної інформаційної бази 

щодо стану земельних ділянок. Інформація є першоосновою в аспекті 

ухвалення управлінських рішень стосовно збалансованого 

землекористування, землеохорони, земельного обліку, розроблення проектів 

із землеустрою, планування сівозмін тощо [14]. 

Важливе значення дані про земельні ресурси мають для об`єктивної 

оцінки стану землекористування, його відповідності критеріям екологічної 

якості та безпечності, а також визначення рівня придатності земель для 

вирощування сільгоспкультур відповідно до складу й агрохімічних 

властивостей ґрунтів, природно-кліматичних умов територій. Завдяки цьому 
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можна приймати оптимальні управлінські рішення щодо організації угідь та 

сівозмін тощо [102]. 

До інформаційної системи мають бути занесені, в першу чергу, дані, 

розпорядником яких є територіальна громада, а саме: генеральні плани 

населених пунктів; нормативна грошова оцінка земель; перелік назв 

елементів вулично-дорожньої мережі; погосподарські книги; інформація про 

землі комунальної власності, які надані в оренду; перелік об’єктів 

нерухомості, які обліковуються на балансі громади та її комунальних 

підприємств; списки платників земельного податку; інформація про 

підприємства, які є основними користувачами земель в межах територіальної 

громади. 

Наступним кроком наповнення інформаційної бази має стати 

направлення запитів на інформації до інших розпорядників інформації 

(обласного управління Держгеокадастру, районної та обласної державної 

адміністрації, лісогосподарські підприємства, басейнові управлінні, 

регіональні компанії  постачання газу , та ін.). Після збору даних, необхідно 

перевірити їх на повноту та актуальність, а далі – за допомогою 

геоінформаційної системи (ГІС) занести до інформаційної бази, що являє 

собою певну сукупність структурованих даних, що мають відношення до 

області землевпорядкування та організації території в межах громади. В базі 

містяться всі дані (з додатковою інформацією) приведені до єдиної системи 

координат [131]. 

В даний час серед провідних інформаційних систем управління 

земельними ресурсами є такі: інформаційна система Державного земельного 

кадастру; інформаційна система обліку земель; інформаційна система 

моніторингу земель; інформаційна система землеустрою. Кожна з 

перелічених систем відіграє своє значення в загальній системі 

інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. Головне, 

щоб інформаційна система використовувалась і системно наповнювалась 

достовірною інформацією.  
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Адже саме показник інформаційного забезпечення відображає, 

наскільки суб’єкт управління здатен відповідати на виклики сучасності. На 

переконання автора, цей показник тісно пов'язаний з рівнем землеустрою та 

землевпорядкування. 

Відповідно до думки законодавця, землеустрій – сукупність соціально-

економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних 

відносин та раціональну організацію території адміністративно-

територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під 

впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [159]. 

Боклаг В.А. виокремила п’ять етапів процесу землевпорядкування 

територіальної громади. На першому етапі відбувається встановлення меж 

територіальної громади. Це надзвичайно важливий етап у 

землевпорядкуванні, адже межі територіальної громади окреслюють 

територію адміністративно-територіальних одиниць, на яку 

розповсюджуються юрисдикція органів місцевого самоврядування.  

У липні 2021 року Держгеокадастр надав відкритий доступ на 

Публічній кадастровій карті до нового набору інформаційно-довідкових 

даних – «Межі об’єднаних територіальних громад». Створення цього 

інформаційного шару на Публічній кадастровій карті здійснювалося 

фахівцями ДП «Центр ДЗК» відповідно до інформації, наданої Міністерством 

розвитку громад та територій України, за підтримки Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

Другий етап землевпорядкування територіальної громади - 

встановлення меж територій з особливими природоохоронними, 

рекреаційними і заповідними режимами використання. Третій – виконання 

робіт з інвентаризації земель на території громади. Цей етап потребує 

найбільшого проміжку часу та організаційних ресурсів. Кабінетом міністрів 

України затверджено «Порядок проведення інвентаризації земель», визначає 

вимоги щодо проведення інвентаризації земель під час здійснення 

землеустрою та складання за її результатами технічної документації із 
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землеустрою. Інвентаризація земель проводиться шляхом формування 

земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у 

разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для 

інформаційного наповнення Державного земельного кадастру [154]. 

Четвертий етап землевпорядних робіт територіальної громади – 

проведення робіт щодо земельно-господарського устрою території населених 

пунктів та впорядкування території для містобудівних потреб. П’ятий - 

землевпорядні роботи щодо земельних поліпшень на рівні окремих 

землеволодінь та землекористувань.[10]  

Варто зазначити, що в контексті оцінки якості управління, саме 

показник землеустрою та землевпорядкування – той, що вимірюється 

найлегше, адже результати заходів, що проводяться наявні одразу. 

Натуральним виразом показника є наявність встановлених меж 

територіальної громади (внесених до Держгеокадастру та встановлених «в 

натурі»); проведення інвентаризації земель; кількість земельних ділянок з 

визначеним правовим статусом, відомості про які внесені до Держгеокадастру; 

документи щодо проведення нормативної грошової оцінки землі. Багато в 

чому розвиток земельних перетворень в Україні буде залежати від 

професіоналізму і можливостей державних землевпорядних служб, від 

підходів до вдосконалення способів і методів проведення землеустрою [94, 

С. 86] 

Саме проведення комплексу робіт по землевпорядкуванню дає смогу 

встановити фінансово-вартісний показник – комплексний показник, який 

відображає цінність землі, як товарної категорії, а також характеризує землю 

як основу для оподаткування. В даному випадку, мова йде про грошову оцінку 

земельних ділянок, сукупність яких складає територію громади. Відповідно до 

Закону України «Про оцінку земель» існує два види грошової оцінки 

земельних ділянок (залежно від призначення та особливостей проведення): 

нормативна та експертна. 

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для 
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визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, 

спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні 

ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 

50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих 

споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного 

стимулювання раціонального використання та охорони земель. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться з метою 

визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки 

використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних 

ділянок (купівля-продаж, оренда, міна, дарування, застави, встановлення 

сервітуту, заповіт) та прав на них; вилученні землі для державних і 

муніципальних потреб, одержанні кредиту під заставу об'єктів нерухомості, 

внесенні земельних ділянок до уставного фонду компаній ,визначенні 

найкращого та найбільш ефективного використання земельних ділянок,  

розробки та здійсненні інвестиційних проектів ,а також для інших цілей, 

передбачених чинним законодавством. Саме про такий вартісний показник 

йдеться в контексті оцінки, адже вартість придбання, або оренди землі 

залежить саме від якості управління нею.  

Зважаючи на такі обставини як відкриття ринку землі та відсутність 

державного регулювання цін на земельні ділянки, вартість ресурсу буде 

залежати від усіх перелічених факторів, що ще раз підкреслює системність 

публічного управління земельними ресурсами територіальних громад. 

Але не треба забувати про один з базових чинників якості публічного 

управління – соціальний. Основою соціальної функції земельних ресурсів є 

просторовий базис для розміщення і покращення умов життя громадян за 

рахунок ефективного розвитку соціальної, виробничої, транспортної, 

інженерної та екологічної інфраструктур. Реалізація соціальної складової 

сталого розвитку обумовлює формування повноцінного життєвого 

середовища для сучасного і наступних поколінь [74].  
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Соціальний критерій управління розкривається через сукупність 

властивостей земельних ресурсів, що є багатофункціональним чинником 

соціальних процесів, і виступає як:  

- Одномоментно і предмет та засіб праці і виробництва в 

сільському господарстві;  

- просторово-територіальний базис для всіх форм і видів 

суспільної діяльності;  

- територіальна основа для розселення жителів громади, ведення 

ними особистих господарств;  

- як метод соціальної підтримки – надання земельних ділянок 

особам, що потребують особливого соціального захисту з боку держави 

(наприклад, учасники АТО). 

Сукупність наведених факторів означає, що земля, є предметом 

інтересу всіх категорій населення. А отже, управління у сфері освоєння та 

використання земельного фонду має складний, універсальний, системний, 

багатосуб’єктний, багатомірний і багаторівневий характер, що зумовлено 

саме соціальними функціями землі. Окрім того, соціальна функція 

управління земельними ресурсами знаходить прояв у тому, що, земля як 

економічна категорія бере участь у сферах розподілу, обміну та споживання. 

Так, саме через механізм оподаткування землекористування реалізують 

суспільні функції перерозподілу земельної ренти.  

Землекористування як економічна категорія визначається характером 

суспільного виробництва, конкретним соціальним типом господарства, у 

якому функціонує земля як засіб виробництва. Інструментом для 

правильного розуміння економічної суті землекористування є характер 

матеріального виробництва як об’єктивного (виробничого) і суб’єктивного 

(особистого споживання). [52, C. 31]. 

Наступний показник, що входить до системи оцінки якості управління 

земельними ресурсами територіальної громади - показник інвестиційної 
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привабливості він є похідним від екологічного, економічного, стратегічного та 

інших і характеризує готовність вітчизняних та зарубіжних компаній, фондів, 

громадян будувати бізнес, займатись агро- чи будь-яким іншим виробництвом, 

тобто, так чи інакше, робити інвестиції саме на території певної країни, 

регіону, громади.  

Саме з урахуванням показника інвестиційної привабливості та 

інвестиційних можливостей земель територіальних громад, включення їх в 

економічний оборот передбачає залучення і прямих і опосередкованих (через 

бюджетну систему) інвестицій на ринку. Це можуть бути кошти як виручені 

від продажу ділянок, так і залучені покупцями землі у зв’язку з її придбанням 

[15, С.39 ]. 

Враховуючи значущість залучення інвестицій для розвитку економіки, 

виробництва, зайнятості населення і звичайно ж земельних відносин у 

територіальній громаді, значна кількість вітчизняних науковців [31; 48; 110; 

188] приділяє увагу у своїх дослідженнях як питанням механізму залучення 

інвестицій, так і оцінці ефективності їх використання для економіки 

підприємства, громади, району, регіону. 

У відповідності до результатів досліджень багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених встановлено, що рівень ресурсного потенціалу території, 

політична стабільність, рівень екологічної безпеки, якісні характеристики 

землі, відсутність корупційних ризиків, стабільне і якісне нормативне 

забезпечення вказують на інвестиційну привабливість певної території. Існує 

значна кількість досліджень, в яких пропонуються методики оцінки рівня 

ресурсного потенціалу території. За своєю суттю ці методики засновані на 

розрахунку інтегральних показників, проведенні кластерного аналізу, оцінки 

взаємного положення регіонів, застосуванні експертних оцінок та складаня 

рейтингів [59]. 

Зауважимо, що загальний інвестиційний клімат формується, як правило 

на державному рівні, адже існують фундаментальні важелі, на які реально не 

можуть вплинути органи влади місцевого рівня, до таких факторів, 
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наприклад, варто віднести якість законодавства, а також, його дотримання. 

Але, при цьому, кожна громада, беззаперечно, має власний набір 

інструментів для підвищення інвестицій.  

Окрім підвищення якості земельного покриву та вигідної цінової 

політики, саме органи місцевого самоврядування мають безпосередній вплив 

на рівень землевпорядкуваня у громаді, на наявність стратегічних планів 

розвитку, якість земельно-екологічних відносин, на оперативне і в повному 

обсязі надання адміністративних послуг, на створення партнерських відносин 

з орендарями земельних угідь. Тобто, в руках місцевих органів влади є первні 

важелі впливу на покращення інвестиційної привабливості кожної окремої 

громади. 

Для того, щоб мати вихідні данні, які характеризують рівень 

інвестиційної привабливості, кожна громада має можливість отримати 

оціночні характеристики завдяки інструментарію, розробленому Асоціацією 

Міст України – інтерактивній карті інвестиційної привабливості. Це 

інноваційний веб-ресурс, який відображає інвестиційний потенціал регіону 

(територіальної громади, області, міста), дає змогу комплексно оцінити 

інвестиційні можливості адміністративного утворення, оглянути наявну 

інвестиційну інфраструктуру та ознайомитися з її конкурентними 

перевагами. Наявність такої інформації дає можливість отримати сучасний 

інструмент залучення інвесторів шляхом впровадження картографічного веб-

сервісу, створити нові важелі встановлення комфортного інвестиційного 

клімату. Вказана послуга є платною і включає аналітичну обробку цифрової, 

географічної, економічної інформації і може бути цікава двом видам 

суб’єктів: громадам та інвесторам. 

Останнім показником, який в рамках проведеного дослідження 

пропонується як базовий для оцінки якості управління земельними 

ресурсами територіальних громад є стратегічне планування розвитку. Цей 

показник характеризується наявністю та виконанням стратегічних планів, що 
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містять конкретні напрямки діяльності, а також перелік заходів, обумовлених 

метою документа у сфері розвитку земельних відносин у громаді. 

Варто зауважити, що на законодавчому рівні жодним чином не 

визначено місце та роль стратегічного управління, навіть у вигляді 

рекомендацій. Враховуючи значення стратегічного мислення, як частини 

управлінської методики що сформувалося в процесі розвитку 

корпоративного планування як реакцію на ускладнення управлінських 

завдань, успішну практику його застосування при вирішенні проблем на 

різних рівнях управління та сферах діяльності [237], доцільно на 

законодавчому рівні визначити необхідність та порядок застосування 

стратегічного управління та стратегічного планування розвитку земельних 

відносин в Україні. 

Обов’язковою умовою сталого розвитку є наявність стратегічної мети, 

а мета може бути дороговказом для громади лише, якщо вона закріплена в 

документі. Стратегічне планування – надзвичайно ефективний 

управлінський інструмент, що включає: визначення цілей та напрямів 

розвитку земельних відносин; прогнозування витрат (фінансових, часових, 

людських) і зміну якості ресурсу; оцінку співвідношення цілей до наявних 

ресурсів і умов; методологію адаптації управління до зовнішнього 

середовища; покрокову інструкцію, що відображена в плані дій по реалізації 

стратегії [199, С. 42]. 

Наявність, якість, та реальні заходи щодо виконання програмних 

документів по розвитку земельних відносин у громаді це реальний показник 

якості, відповідності сучасним вимогам, системності органу місцевого 

самоврядування у питаннях управління земельними ресурсами. 

Одним з найскладніших для оцінювання (оскільки він залежить не лише 

від влади а й від громади, громадської позиції, небайдужості, готовності до 

прийняття рішень) є показник залучення громадськості до управління у галузі 

земельних питань. Але, беззаперечно, важливим є і рівень відкритості 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, їх готовність до співпраці, 
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висвітлення інформації, сприйняття альтернативної думки. 

Незважаючи на невідпрацьований механізм залучення громадян до 

прийняття управлінських рішень та моніторингу якості їх виконання, в 

суспільстві об’єктивно існує така потреба. Шляхами реалізації поставлених 

завдань є:  

✓ співпраця з громадськими організаціями місцевого та 

регіонального рівня, що опікуються питаннями екології; 

✓ проведення нарад, слухань та інших заходів, з метою прийняття 

консолідованих рішень з представниками агропідприємств та орендарями 

земель; 

✓ оприлюднення інформації про кошти, направлені на 

удосконалення земельних відносин у громаді, а також стратегічних документів 

і планів по їх реалізації;  

✓ надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам 

спеціалістами земельного відділу; 

✓ проведення прийому громадян посадовими особами та депутатами 

місцевих рад; проведення відкритих обговорень земельних питань з 

громадянами, радниками, спеціалістами. 

Кожен з цих показників частково відображає рівень професіоналізму 

управлінців, якість співпраці органів влади і місцевого самоврядування між 

собою та з громадою, і є невіддільним один від одного. Лише у сукупності 

оцінка вказаних критеріїв може надати комплексне уявлення про якість 

управління земельними ресурсами територіальної громади. Запропоновані 

критерії оцінки якості управління земельними ресурсами територіальної 

громади, а також їх натуральні показники, якими можна обчислити кожен 

показник наведено у табл.3.1. 
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Таблиця 3.1. 

Критерії оцінки якості управління земельними ресурсами громади 

Критерій 

оцінки 

Змістовна сутність В чому може бути виміряний  

(показники) 

Виробничо-

господар-

ський 

(економіч-

ний) 

одержання певного ефекту 

(наприклад, врожаю) при 

використанні природного 

ресурсного потенціалу 

території за конкретний 

проміжок часу, 

характеризується системою 

натуральних і вартісних 

показників 

-рівень урожайності основних сільсько-

господарських культур; 

-щільність поголів’я тварин, 

продуктивність, виробництво валової 

продукції; 

-окупність витрат під час вирощ-ування 

сільсько-господарських культур;  

-рівень ефективності використання 

земель; 

-приріст виробництва основних видів 

продукції, та ін.. 

Фінансово-

вартісний 

комплексний показник, який 

відображає цінність землі, як 

товарної категорії, а також 

характеризує землю як основу 

для оподаткування  

-вартість оренди земельної ділянки за 

одиницю площі; 

-вартість земельних ділянок, що 

перебувають у цивільному обороті; 

-надходження до бюджету у вигляді плати 

за землю та податків від цивільно-

правових операцій з земельними 

ділянками. 

Екологічний характеризується витратами 

на ліквідацію наслідків 

надмірного впливу людей на 

природне середовище в 

процесі ведення землеробства; 

забезпеченням умов для 

відтворення продуктивного 

потенціалу сільсько-

господарських земель 

відповідно до вимог еколого-

економічного 

землекористування; 

виробництвом екологічно 

безпечної продукції. 

-поточні витрати бюджетних та 

позабюджетних котів на відтворення 

родючості ґрунтів; 

-коефіцієнт екологічної активності; 

-темпи відтворення природного стану 

продуктивних земель; 

-динаміка впровадження прогресивних 

технологій; 

-показник екологічної активності; 

-удосконалення структури земельних 

угідь та посівних площ, та ін.. 

Соціальний  поняття, що зображає 

поліпшення соціальних умов 

життя людей , задоволення 

потреб в земельних ділянках 

для ведення особистого 

господарства, надання 

земельних ділянок особам, що 

потребують особливого 

соціального захисту з боку 

держави (наприклад, учасники 

АТО), доступність до 

адміністративних послуг 

-створення умов господарювання на землі  

рівень розвитку соціальної 

інфраструктури; 

-рівень задоволення потреб громадян у 

земельних ділянках 

-якість та швидкість надання 

адміністративних послуг у сфері 

земельних відносин. 
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Інвестицій-

ної 

привабли-

вості 

цей показник є похідним від 

екологічного, стратегічного та 

інших і характеризує 

готовність вітчизняних та 

зарубіжних компаній, фондів, 

громадян будувати бізнес, 

займатись агро- чи будь-яким 

іншим виробництвом, 

розвивати туризм  

-зіставлення величин реальних і 

нормативних капіталовкладень в землі;  

-індекс інвестиційної привабливості по 

відношенню реальних і нормативних 

капіталовкладень в землі. 

Земле-

устрою та 

земле-

впоряд-

кування 

показник, що характеризує 

рівень регулювання земельних 

відносин та раціональної 

організації території громади 

-наявність встановлених меж 

територіальної громади (внесених до 

Держгеокадастру та встановлених «в 

натурі»); 

-проведення інвентаризації земель; 

-кількість земельних ділянок з визначеним 

правовим статусом, відомості про які 

внесені до Держгеокадастру; 

-проведення нормативної грошової оцінки 

землі. 

Стратегі-

чного 

планування 

розвитку 

земельних 

відносин 

характеризується наявністю та 

виконанням стратегічних 

планів, що містять конкретні 

напрямки діяльності, а також 

перелік заходів, обумовлених 

метою документа у сфері 

управління земельних відносин 

наявність та реалізація стратегії розвитку 

земельних відносин та плану її реалізації; 

проєктування екологічної мережі  

Інформацій-

не забезпе-

чення 

показник, який 

характеризується наявністю та 

наповненням інформаційної 

бази, що являє собою певну 

сукупність структурованих 

даних, які мають відношення 

до області 

землевпорядкування та 

організації території в межах 

громади 

наявність інформації про: 

генеральні плани населених пунктів. 

нормативну грошову оцінка земель, 

перелік назв елементів вулично-

дорожньої мережі, інформація про землі 

комунальної власності, які надані в 

оренду, перелік об’єктів нерухомості, які 

обліковуються на балансі громади та її 

комунальних підприємств і статус земель 

цих підприємств, списки платників 

земельного податку, інформація про 

підприємства, які є основними 

користувачами земель в межах громади. 

Показник 

залучення 

громад-

ськості до 

прийняття 

рішень щодо 

земельних 

питань 

характеризується рівнем 

співпраці органів місцевого 

самоврядування з громадянами 

та громадськими організаціями 

на всіх етапах управлінського 

процесу 

-кількість проведених громадських 

слухань щодо земельних ресурсів та 

екологічних питань, що становлять 

суспільний інтерес; 

-доступ до інформації та прозорість 

прийняття рішень у сфері земельних 

відносин; 

-функціонування інституту звернення 

громадян та особистого прийму громадян 

посадовими особами місцевого 

самоврядування щодо виділення 

земельних ділянок, якості надання 

адміністративних послуг та ін.  
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Отже, в рамках дослідження, запропоновано комплексну оцінку, що 

являє собою сукупність всіх (уже застосовуваних наукою публічного 

управління та запропонованих автором) показників: екологічні, виробничо-

господарські, фінансово-вартісний, показники інвестиційної привабливості, 

соціальний показник, показники рівня землевпорядкування, стратегічне 

планування розвитку земельних відносин, показник інтеграції технологій та 

інформаційного забезпечення, та залучення громадян до прийняття 

управлінських рішень у сфері земельних відносин та контроль за їх 

виконанням.  

Беззаперечно, оцінка кожного з показників окремо не може дати 

комплексного уявлення про якість управління, адже всі вони тісно пов’язані 

між собою і прийняття рішення в одному аспекті впливає (прямо, чи 

опосередковано) на інші. Жоден з показників неможливо ізолювати від 

інших, саме тому і запропоновано оцінювати їх у сукупності з урахуванням 

ресурсного потенціалу кожної громади. 

Вважаємо, що проведення комплексної оцінки якості управління 

земельними ресурсами має відбуватися з певною періодичністю, наприклад, 

раз на рік, з метою оцінки динаміки. Адже, підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів є необхідним фактором розвитку громади 

та регіону. Але, при цьому, варто зазначити, що оцінюючи ефективність 

управління, необхідно пам’ятати про співпрацю суб’єктів прийняття 

управлінських рішень у сфері земельних ресурсів. 

Враховуючи, що цифрові дані можуть бути зібрані не для всіх 

означених показників, адже, як зазначено у табл.3.1, для оцінки рівня 

інформаційного забезпечення, наприклад, необхідна наявність даних, яку 

кількісно можна виразити лише у % до абсолютного значення, постає 

питання приведення показників у відповідність один до одного. Мова йде 

про те, щоб спеціаліст органу управління, громадської організації, або 

безпосередньо працівник земельного відділу, інженер-землевпорядник, чи 

депутат місцевої ради, здійснивши оцінку за запропонованою методикою не 
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отримав ряд цифр, які нічим не характеризуються. Отже, є необхідність 

розробки шкали оцінювання для кожного з показників.  

Враховуючи, що показники можна розділити на основні (за 

значущістю та об’ємністю підпорядкованих завдань і, відповідно витрат 

часу) та другорядні (ті, які легше піддаються корегуванню), і питома вага в 

загальній оцінці буде різною.  

Так, в рамках проведеного дослідження запропоновано еталонний 

показник 100 балів і питому вагу кожного з обраних чинників таку:  

- екологічний – 20 балів (як значущий чинник, що найскладніше 

підлягає корегуванню, а результати рішень прийнятих в його площині можуть 

бути відчутні десятиліттями); 

- виробничо-господарський – 20 балів (як чинник, що відображає якість 

сільськогосподарського виробництва – основи економіки громад); 

- соціальний показник – 15 балів (як той, що характеризує призначення 

будь-якої влади через задоволення соціальних потреб суспільства); 

- показник рівня землевпорядкування – 15 балів (як чинник, що 

характеризує системність і якість управління, але піддається корегуванню та 

усуненню прогалин в окресленій сфері); 

- показник інтеграції технологій та інформаційного забезпечення – 10 

балів (як той, що вимірює рівень компетентності управлінців у здатності 

мислити системно і розуміти, що краща основа для прийняття грамотного 

управлінського рішення – правильно зібрана, систематизована інформація, що 

системно оновлюється; але технологічність багато в чому залежить від 

фінансування, тому не може бути розглянутий ізольовано від ресурсної 

складової); 

- показники інвестиційної привабливості – 8 балів (як показник, від 

якого значною мірою залежить кількість робочих місць, розвиток 

промисловості, та ін., що характеризується численною кількістю факторів, як 

зовнішніх так і внутрішніх і підлягає відносно швидкому коригуванню); 
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- стратегічного планування розвитку земельних відносин – 6 балів (як 

показник системного і грамотного підходу до управління стратегічно 

важливим ресурсом – земельним, але піддається відносно швидкому 

корегуванню, за умови залучення відповідних спеціалістів); 

-фінансово-вартісний -3 бали (як показник, що характеризується якістю 

управління, але формується під впливом і багатьох зовнішніх факторів, 

наприклад ринкової ціни, віддаленості території від транспортних магістралей 

та великих міст, на які об’єктивно важко впливати органам управління 

громади); 

- залучення громадян до прийняття управлінських рішень у сфері 

земельних відносин та контроль за їх виконанням – 3 бали (як показник, 

механізми якого є найбільш неврегульованими на законодавчому рівні та 

невідпрацьовані на практиці, але беззаперечно потребує розвитку та 

впровадження). 

Для того, щоб провести відповідну оцінку у балах, необхідно заповнити 

таблицю з натуральними показниками, встановивши рівень відповідності по 

кожній категорії. Наглядним прикладом оцінки результативності органів 

влади за певний проміжок часу є проведення відповідної оцінки з 

періодичністю, наприклад, раз на рік.  

Максимальний загальний результат оцінювання можливий у разі 

досягнення якісних і кількісних показників по кожному з критеріїв. Питома 

вага кожного показника запропонована на основі переконань автора та 

наданій аргументації. Після систематизації результатів отриманих по кожному 

з критеріїв оцінки якості управління земельними ресурсами територіальної 

громади, виражених у балах, можна підсумувати загальний рівень з наданням 

рекомендацій. Загальний рівень буде залежати від того, до якого діапазону з 

кількістю набраних балів можна віднести об’єкт перевірки. Характеристики 

надаються в узагальненому вигляді, для отримання предметних результатів, 

варто дослідити кількість балів кожного показника, а також, натуральні 

величини, що його характеризують.  
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80-100 балів – органи місцевого самоврядування в цілому та структурні 

підрозділи, до відання яких віднесено управління земельними ресурсами 

територіальної громади доцільно оцінити як високопрофесійні, що 

застосовують комплексний підхід та сучасні інформаційні технології, тісно і 

плідно співпрацюють з органами державної виконавчої влади та іншими 

розпорядниками інформації про землю. Визначено основні напрями діяльності 

та здійснюється системна робота в напрямку розвитку земельних відносин у 

громаді. Досвід управління доцільно рекомендувати як такий, що може бути 

узагальнено, розповсюджено і впроваджено в якості провідного для інших 

територіальних громад.  

60-80 балів – проведено комплекс заходів направлений на формування 

системи управління земельними ресурсами територіальної громади. Окремі 

напрями потребують аналізу та доопрацювання з метою покращення. В першу 

чергу, рекомендовано звернути увагу на показники, що мають найбільшу 

питому вагу в загальній системі оцінки як системо утворюючі та базові.  

30-60 балів – в заходах, які проводяться у сфері регулювання земельних 

ресурсів відсутній системний характер, існують суттєві недоліки по всім 

базовим показникам. Є необхідність у найстисліші строки звернути увагу на 

кадрове, фінансове та інформаційне забезпечення управління та розробці 

покрокового плану покращення якості прийняття рішень та контролю за їх 

виконанням. 

0-30 балів – органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи 

можна відзначити як такі, що не виконують повноважень у сфері управління 

земельними ресурсами територіальної громади.  

За результатами проведення оцінки якості управління за 

запропонованою методикою, суб’єкт оцінки має змогу отримати узагальнений 

результат у вигляді заключного висновку та розгорнуту інформацію у таблиці 

оцінки, де відображені данні з конкретними показниками. Застосування 

вказаної методики передбачається, перш за все, як метод оцінки органом 

місцевого самоврядування стану земельних ресурсів, а також для звітування 
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перед громадою. Окрім того, доцільно проводити відповідну оцінку щорічно, 

з метою відслідковування динаміки показників, виділення сильних і слабких 

сторін в методиці управління, планувати діяльність у сфері управління 

земельними ресурсами громади на майбутнє. 

Отже, оцінюючи якість управління у сфері земельних ресурсів, 

необхідно враховувати, що він відображає і питання екології і рівень розвитку 

сільського господарства, тобто віддзеркалює загальний рівень розвитку 

управління у громаді. Прогнозування впровадження реформи децентралізації, 

що пов’язана з передачею повноважень та ресурсів на місцевий рівень 

передбачає покращення всіх критеріїв та показників. Нові можливості 

породжують і складні виклики перед управлінцями, але відповідь на них дасть 

змогу зробити управлінський продукт нової якості.   

 

 

3.2. Формування моделі взаємодії суб’єктів системи управління 

земельними ресурсами територіальної громади. 

 

З урахуванням зміни «правил гри», що регулює розподіл повноважень 

між органами державної влади та місцевого самоврядування у сфері 

управління земельними ресурсами, існує об’єктивна необхідність аналізу 

існуючої моделі взаємодії між ними та формулювання пропозицій щодо її 

вдосконалення. Відносини між органами державної влади і місцевого 

самоврядування, їх юридична природа і статус визначається, Конституцією 

України та іншими нормативно-правовими актами. Всі суб’єкти управління 

земельними ресурсами територіальних громад є різними за структурою, 

юрисдикцією, функціями та повноваженнями.  

Сучасні напрями розвитку системи управління у сфері земельних 

відносин потребують переосмислення та трансформації в контексті 

забезпечення балансу муж самостійністю місцевого самоврядування та 

контролем і координацією державними органами. При цьому, місцеве 
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самоврядування розглядається як елемент у системі публічного управління, 

що формується і функціонує на його базових ланках. На важливість 

забезпечення місцевого самоврядування для територіального розвитку 

вказано у роботах провідних вчених сучасності [3, 41; 106; 230]. Особливого 

значення, питання місця та ролі місцевого самоврядування набувають у 

контексті необхідності побудови оптимальної та ефективної моделі взаємодії 

з органами влади та громадою. 

Беззаперечно, ефективним управління у сфері земельних ресурсів на 

місцевому рівні може бути лише за умови консолідації та якісної взаємодії 

всіх суб’єктів прийняття рішень. Активні процеси децентралізації мають 

відбуватися за умови підтримання балансу місцевих інтересів з державними. 

В даному контексті існує об’єктивна необхідність з’ясування поняття 

системи місцевого самоврядування, як центрального суб’єкту прийняття 

рішень на місцевому рівні. 

Існує два найпоширеніші підходи до тлумачення природи системи 

місцевого самоврядування – нормативний (вузький) і науковий (широкий). 

Перший із них, правовий, випливає зі ст. 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з нормами якого до систему місцевого 

самоврядування в Україні віднесено: територіальну громаду; сільську, 

селищну, міську ради; сільського, селищного, міського голову; виконавчі 

органи сільської, селищної, міської ради; районні і обласні ради, які 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; 

органи самоорганізації населення. У містах з районним поділом за рішенням 

територіальної громади міста або міської ради можуть утворюватись районні 

в місті ради [106, С. 7]. 

Другий підхід, що поширений у наукових колах, знайшов своє 

відображення у працях провідних вітчизняних учених, зокрема 

В.В.Мамонової. Так, на її думку, «система місцевого самоврядування 

(англ.system of local self-government) – впорядкована сукупність 

організаційних форм, інститутів місцевої демократії, зв’язків між ними та 
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процесів, через які здійснюються функції місцевого самоврядування щодо 

вирішення питань місцевого значення, а також людський, правовий, 

матеріальний та фінансовий потенціал, необхідний для їх реалізації» [96]. 

А до системи державних та самоврядних органів, з якими 

співпрацюють органи місцевого самоврядування територіальної громади, з 

приводу управління земельними ресурсами, в рамках дослідження, 

запропоновано віднести: районні та обласні державні ради, їх виконавчі 

органи, територіальні органи держгеокадастру та окремий суб’єкт взаємодії – 

безпосередньо жителів територіальної громади. 

Метою співпраці всіх вказаних суб’єктів управління земельними 

ресурсами територіальної громади є підвищення якості управлінських 

рішень, досягнення стратегічних цілей з меншими затратами часу та 

ресурсів, раціональне використання коштів, консолідація кадрового 

потенціалу та обмін досвідом. Досліджуючи модель взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування, доцільно з’ясувати значення 

поняття «взаємодія». В загальному розумінні, взаємодія – процес впливу 

різних суб’єктів один на одного, або на спільний об’єкт, їх взаємна 

зумовленість.  

Управлінська взаємодія – участь у спільній діяльності суб’єктів 

управління в процесі досягнення суспільно необхідних цілей. У процесі 

взаємодії відбувається взаємовплив та взаємообумовленість окремих 

соціальних явищ, унаслідок чого вони трансформуються, змінюються, 

доповнюють один одного і формують єдину цілісну систему. Головною 

метою управлінської взаємодії є об’єднання зусиль суб’єктів управління в 

напрямі задоволення соціальних потреб, зумовлених суспільно необхідними 

цілями [53, С. 82].  

У науці та практиці публічного управління взаємодія постає як 

постійна співпраця у вирішенні певного переліку соціально значущих 

питань. Взаємодія органів влади зумовлена їх функціями, та спрямованістю 

їх діяльності, що направлена на розробку та реалізацію довгострокових 
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програм і планів соціально-економічного розвитку регіонів, координацію 

зусиль для виконання завдань, що мають суттєве значення для населення.  

Необхідність створення інтегрованої системи органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування з управління природними ресурсами, 

удосконалення економічних і правових відносин власності на землю, 

розвиток землеустрою та економічне регулювання землекористування 

визнано на найвищому державному рівні і віднесено до пріоритетних 

завдань Концепції Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на 

період до 2030 року [176]. 

Характеризуючи поняття взаємодії, в даному контексті, влучно 

зазначив В. Малоокий: «взаємодія органів місцевого самоврядування з 

органами державної влади у сфері управління земельними ресурсами являє 

собою систематизовану сукупність їхніх взаємоузгоджених дій (кроків, 

заходів), що здійснюються на основі визначених принципів та з 

використанням комплексу методів і засобів з метою налагодження та 

здійснення їхньої співпраці у вирішенні стратегічних і оперативних питань, 

зокрема і щодо здійснення управління земельними ресурсами, регулювання 

земельних відносин, контролю за використанням та охороною земель» 

[93, С. 171]. Доцільно додати до наведеного визначення, лише що вказана 

взаємодія відбувається на основі та в межах врегульованих законодавством 

норм.  

Варто зауважити, що взаємодія між суб’єктами управління земельними 

ресурсами територіальної громади може відбуватися в двох формах, в 

залежності від мети діяльності та рівнозначності статусу суб’єктів. Перша – 

партнерська, або диспозитивна, коли суб’єкти рівнозначні у правах і їх 

спільна діяльність спрямована безпосередньо на вирішення питань 

регулювання земельних відносин. Друга – імперативно-контрольна, при якій 

суб’єкти взаємодіють не як рівні учасники процесу, коли органи влади 

здійснюють контрольно-наглядові повноваження (тобто, перевіряють 
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легітимність і об’єктивність, відповідність діючому законодавству рішень 

ОМС уже прийнятих органами місцевого самоврядування). Відмітимо, що 

обидві форми врегульовані законодавством, але практика застосування 

зовсім різна.  

 

Рис.3.1 Форми взаємодії суб’єктів управління земельними ресурсами 

територіальної громади 

 

До організаційно-правових методів взаємодії (якщо така відбувається в 

першій формі) суб’єктів управління доцільно віднести:  

1) утворення спеціальних органів для розробки та реалізації 

спільних програм, планів; 

2) проведення координаційних нарад (семінарів) за участю 

керівників і посадових осіб місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування;  

Форми взаємодії субєктів управління 
земельними ресурсами територіальної громади

Імперативно-
контрольна

органи влади відповідно 
до повноважень 

здійснюють контрольно-
наглядові функції 

(перевіряють легітимність 
і об’єктивність рішень 

прийнятих ОМС)

перевірка 
виконання 

делегованих 
повноважень

Диспозитивна 
(партнерська)

суб’єкти рівнозначні у 
правах і їх спільна 

діяльність спрямована 
безпосередньо на 
вирішення питань 

регулювання земельних 
відносин



180 

 

3) проведення спільних дій із комплексних питань і планування з 

розподілом обов’язків між учасниками їх реалізації;  

4) проведення спільних засідань колегій і президій та прийняття 

спільних розпоряджень головою відповідної місцевої державної адміністрації 

та головою обласної (районної) ради; складання аналітичних оглядів спільної 

діяльності органів місцевого управління з метою виявлення позитивного 

досвіду і його впровадження [91]. 

На даному етапі земельної реформи та з урахуванням суттєвого 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування, актуалізуються 

питання взаємодії в контексті другої форми – під час реалізації контрольно-

наглядових функцій державними органами влади. Така взаємодія 

відбувається лише у формі контролю за виконанням делегованих 

повноважень. 

А от контроль, що покликаний підтримувати баланс державних і 

місцевих інтересів не виконується, що дає простір для підвищення 

корупційних ризиків. Так, нагляд за законністю рішень органу місцевого 

самоврядування у сфері управління земельними відносинами не здійснюється 

жодним органом влади. Окрім того, загальний нагляд за виконанням 

загальнодержавних цільових програм розвитку земельних відносин та 

екологічного природокористування, що раніше здійснювався спеціалістами 

земельних відділів районних державних адміністрацій, не здійснюється по 

причині відсутності земельних відділів у структурі. Єдиним органом, що , 

відповідно до повноважень, здійснює контроль за дотриманням земельного 

законодавства є головні управління Держгеокадастру в областях.  

На даному етапі, описуючи модель взаємодії органів публічного 

управління у сфері земельних відносин, є необхідним проведення аналізу 

доцільності запровадження трирівневої системи розподілу повноважень. На 

підставі проведеного науково-прикладного аналізу нормативного 

закріплення функцій районних державних адміністрацій у цій сфері 
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вбачається логічним визнати, що реально функціонують три рівні (громада – 

область – держава). Головне питання в період активного законотворчого 

процесу чи буде в цій системі місце для районної адміністрації, районної 

ради, і якщо буде – то яку роль вони будуть відігравати.  

Це питання має бути врегульовано чітко й системно, адже на стадії 

розгляду та доопрацювання такі ключові законопроекти як «Про засади 

адміністративно-територіального устрою», «Про внесення змін до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої 

влади в Україні» та «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)». Важливість цих законопроектів для системи 

управління важко переоцінити, тому наукові дослідження у цій сфері 

актуальні як ніколи. 

Загальновизнано, що структура органу влади є похідною від функцій. 

Функції місцевих державних адміністрацій в окресленій сфері закріплено в 

двох базових законодавчих актах: Земельному кодексі України та Законі 

України «Про місцеві державні адміністрації». При цьому, переліки різні, що 

видається дивним, хоча частина повноважень збігається. Відповідно до 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», використання землі, 

природних ресурсів, охорони довкілля віднесено до повноважень 

адміністрації, окрім того, вказаний закон встановлює перелік повноважень в 

галузі. Спільним для обох нормативно-правових атів є те, що в них не 

виокремлюються повноваження для районних та обласна адміністрацій 

окремо, а уніфікуються, визначаючи перелік для «місцевих». 

Окрім того, варто зазначити, що в рекомендаційному переліку 

структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

районної державної адміністрації, який є базовим документом для 

формування структури РДА, земельний відділ, сектор чи управління взагалі 

відсутній. Хоча структура кожної адміністрації, відповідно до закону, 

затверджується головою адміністрації, залишається не зрозумілим, який 
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відділ, управління, чи окремий спеціаліст буде здійснювати повноваження, 

що закріплені нормативно Окрім того, як уже було зазначено в системі 

закріплення функцій є те, що статус районних і обласних державних 

адміністрацій врегульовано одним законом, хоча природа і об’єм їх 

повноважень різняться. 

Так, на підставі проведеного аналізу положень про підрозділи РДА з 

управління земельними відносинами (адже саме в них норми законодавства 

мають знаходити реалізацію, а функції – деталізуватися з урахуванням 

особливостей конкретного району) було виявлено, що фактично відділи, 

управління чи хоча б окремий спеціаліст з земельних ресурсів у структурі 

відсутні. Відділи, що виконували цілий комплекс функцій, які пов’язані між 

собою вже були об’єднані як наслідок скорочення штатного розпису. 

Виходячи з цього, незрозуміло, яким чином РДА виконують весь обсяг 

повноважень щодо управління земельними ресурсами, який закріплено 

законодавством, не маючи при цьому у своїй структурі відповідного 

підрозділу. Хоча, беззаперечно, реструктуризація районних адміністрацій – 

один з кроків децентралізації, але реальні дії фактично випередили 

нормативно-правову базу. 

При цьому, не всі повноваження можуть бути делеговані, особливо, 

враховуючи, що земля – національне багатство і від якості управління нею 

залежить продовольча, екологічна, економічна безпека України. Є виключна 

компетенція РДА, наприклад, управління земельними ресурсами спільної 

власності територіальних громад, ведення державних реєстрів. Якщо 

відповідні функції не знайшли свого відображення в структурі РДА, то вони 

мають бути здійснені на обласному рівні. Окрім того, доцільним є 

делегування повноважень з надання адміністративних послуг. За загальним 

правилом, таке повноваження може бути делеговано ОМС за наявності у 

сукупності 2-х умов:  

1) конкретна публічна послуга може бути надана максимально 



183 

 

ефективно та економно саме ОМС, а не органом виконавчої влади; 

2) делегування повноважень ОМС зробить публічну послугу більш 

доступнішою та зручнішою для кінцевого споживача. 

Але відповідні послуги передають громадам скоріше органи 

Держгеокадастру, ніж районні адміністрації. Якщо розглядати управлінську 

модель, при якій РДА не будуть виконувати жодних повноважень у сфері 

земельних відносин, то необхідною умовою є те, щоб їх функції 

виконувались у повному обсязі іншими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. Таким органом, який би включав у собі 

контрольно-наглядові, координаційні та програмні функції може стати 

префектура.  

У даному досліджені, основними суб’єктами управління земельними 

ресурсами територіальної громади вважаємо: органи місцевого 

самоврядування, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та 

територіальні підрозділи Держгеокадастру, громада – як сукупність жителів. 

Відповідно до чинного законодавства, саме перелічені органи взаємодіють з 

приводу планування, організації та контролю за прийняттям рішень з 

приводу розпоряджання земельними ресурсами, отже саме взаємозв’язки цих 

суб’єктів і будемо розглядати в моделі управління.  

Але не варто забувати, що є й інший тип взаємодії – щодо 

використання земель комунальної власності. В останньому випадку мова йде 

про такі державні виконавчі органи як обласні управління лісового та 

мисливського господарства державного агентства лісових ресурсів, обласні 

управління водних ресурсів, державну службу охорони спадщини. Окрім 

того, окрему увагу необхідно приділити питанням налагодження 

взаємозв’язків і конструктивної взаємодії з сукупністю жителів громади, 

громадськими організаціями, місцевими ЗМІ. 

Багато полеміки в наукових та політичних колах виникає навколо 

питання про визначення районних рад та районних державних адміністрацій 

суб’єктами управління у сфері земельних відносин. В рамках даного 
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дослідження було прийнято рішення вважати їх такими, що мають 

повноваження, відповідно до законодавства, а отже – є суб’єктами 

управління. Окрім того, існують категорії державних земель, що не 

підлягають передачі у комунальну власність та спільних земель 

територіальних громад. Але, доцільно прийняти позицію законодавця і 

назвати суб’єкт управління «місцева державна адміністрація», або ж 

«відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», в 

даному випадку, управління земельних ресурсів та екології. 

Перед наукою публічного управління постає ряд викликів з приводу 

розмежування повноважень між органами влади та місцевого 

самоврядування, унормування контролю за виконанням делегованих 

повноважень з одномоментним забезпеченням гарантій самостійності 

місцевого самоврядування, питання прозорості та підзвітності управлінської 

системи на рівні громади, району, області, балансу між місцевими та 

державними інтересами.  

З метою аналізу існуючої моделі, зазначимо, що у сучасному стані 

функціонування взаємодія суб’єктів управління викликає низку питань, 

вирішення яких зробить систему управління земельними ресурсами 

територіальної громади ефективнішою і більш прозорою. До таких завдань 

вбачається необхідним віднести: 

1) врегулювання статусу районних державних адміністрацій та 

районних рад у контексті земельних повноважень. Мова йде про 

номінальність законодавства в даному випадку, адже законодавством 

(Земельний кодекс, Закон України «Про місцеві державні адміністрації») 

визначені повноваження вищевказаних органів у сфері земельних відносин, 

але у структурі РДА, що нині функціонують на території України, не 

передбачено земельних управлінь, відділів, структурних підрозділів, або 

окремих спеціалістів (аналіз наведено у п. 2.1 дисертаційного дослідження). 

Це пов’язано, в свою чергу з тим, що статус обласних і районних 
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адміністрацій уніфіковано, хоча наявне розмивання районного рівня влади і 

нормативна база потребує системного оновлення При цьому, районні ради, 

взагалі функціонують «чекаючи ліквідації», але в складі районних рад є 

постійні комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та 

природокористування; 

2) налагодження інформаційної взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та обласними управліннями Держгеокадастру. На даному 

етапі з доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Державного 

земельного кадастру та відкритий лише з метою перевірки інформації, чи 

скористався громадянин своїм правом на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки з відповідним цільовим призначенням, але лише як користувач, що 

збільшує бюрократичне навантаження та не наближає адміністративну 

послугу до споживача. Окрім того, введення у користування 

геоінформаційних систем у територіальних громадах створює запит на 

інформацію, розпорядниками якої є територіальні управління 

Держгеокадастру, існує об’єктивна потреба в налагоджені інформаційної 

комунікації між ними; 

3) унормування механізму управління державними землями, що 

знаходяться на території громади. Адже, фактично, жодного впливу на 

державні землі, що знаходяться на території громади органи місцевого 

самоврядування не мають; 

4) залучення громадського сектору до здійснення управління 

земельними ресурсами громади. Ця багатоаспектна проблема потребує 

застосування комплексу інструментів: нормативне регулювання з 

визначенням механізму залучення громадян на всіх етапах прийняття та 

реалізації управлінського рішення, підвищення рівня мотивації, прозорість 

прийняття рішень, гарантування права на безоплатну приватизацію земельної 

ділянки та на доступність до якісних адміністративних послуг і безоплатної 

первинної правової допомоги; 
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5) мотивація до співпраці суб’єктів управління з метою 

збалансування інтересів держави і громади та вирівнювання розвитку 

регіонів. На переконання автора, цьому будуть сприяти: чіткий розподіл 

повноважень між органами державного управління, місцевого 

самоврядування та громадою; високий професійний рівень працівників 

зазначених органів, що можливо за умови системи професійного навчання та 

перепідготовки; діюча система громадського контролю, збалансованого 

державним та самоврядним.  

Для усунення недоліків існуючої моделі є потреба у відповіді на 

виклики науки публічного управління : баланс централізації та 

децентралізації при розподілі повноважень; наближення адміністративних 

послуг до споживачів і покращення їх якості, нарешті такі глобальні як 

завершення реформи адміністративно-територіального устрою та земельної 

реформи та процесу земельної децентралізації; налагодження інформаційної 

взаємодії між суб’єктами ведення Державного земельного кадастру, 

побудова електронного врядування, становлення ринку землі.  

Для того, щоб модель взаємодії була зрозумілою, зобразимо її на схемі 

(рис 3.1), зазначивши взаємозв’язки між суб’єктами прийняття управлінських 

рішень. На даному етапі взаємодія між цими оргазми виглядає наступним 

чином (рис.  4). Оскільки відносини щодо залучення громадян до прийняття 

рішень перебувають на етапі формування і не є стійкими та унормованими, 

зв’язки зображені іншим типом ліній. І, враховуючи, що територіальна 

громада є єдиним суб’єктом управління, механізми здійснення якого ще не 

визначено, вона зображена не так, як інші суб’єкти управління. 

З урахуванням всіх перелічених в рамках дослідження аргументів на 

користь реформування районного рівня управління, потребує уваги роль 

префекта і повноваження префектури у сфері земельних питань, адже, 

фактично, після укрупнення районів, другий етап децентралізації можна 

вважати завершеним.  
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Рис. 3.1. Модель взаємодії суб’єктів управління земельними ресурсами 
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З урахуванням того, що органи прокуратури давно не виконують 

повноважень у сфері загального нагляду та контролю, а повноваження 

органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин значно 

розширено, підвищуються корупційні ризики. Є об’єктивна потреба в тому, 

щоб на зміну РДА для підтримки балансу між державними та 

муніципальними інтересами, для дотримання принципу законності було 

створено новий орган загальної компетенції. Але значної уваги потребує і 

коло повноважень префектур, адже функції контролю легко можуть 

перетворитися на механізм тиску на рішення громад. 

Запропоновано дослідити префектури районного рівня – як державний 

орган, що буде альтернативою РДА. Інститут префектів ‒ це представництво 

центральної влади, яке задає стратегічний вектор і має функцію нагляду. За 

основу, як еталонну модель функціонування префектів запропоновано взяти 

французьку модель. 

Інститут префектів, як елемент управління намагалися запровадити 

декілька разів. Перша спроба відбулася у 2015 році, коли на розгляд 

парламенту було внесено проект закону «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації)» від 01.07.2015 р. № 2217а, але після 

попереднього схвалення 31.08.2015 р. у подальшому проект не був 

підтриманий [168].  

Наступна спроба відбулася у 2019 році та була спрямована у напрямку 

внесення змін до Конституції України. На розгляд депутатів було внесено 

нову, доопрацьовану редакцію законопроекту «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації)» від 13.12.2019 р. № 2598 [139], 

однак вказані зміни прийнято не було у зв’язку з тим, що проекти були 

недоопрацьовані.  

Відповідно до Законопроекту № 2598 від 13.12.2019 «Про внесення 

змін до Конституції (щодо децентралізації влади)», внесеного Президентом 

України, до повноважень префекта на відповідній території віднесно: 
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1) здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції і 

законів України органами місцевого самоврядування; 

2) координує діяльність територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд за додержанням 

ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України; 

3) спрямовує і координує діяльність територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами 

місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації; 

4) вносить Президенту України подання про зупинення дії ухваленого 

радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не 

відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного 

суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці; 

5) здійснює інші повноваження, визначені законами України [139]. 

Складність полягає в дуалістичній природі префектури, адже префект 

переважно координує зв'язок виконавчої влади із місцевою, було б логічним, 

аби він був повністю підзвітний Кабінету Міністрів України; з іншого боку, 

до повноважень префектів передбачалося закласти функції контролю щодо 

дотримання норм Конституції України, а це, здебільшого, стосується 

президентської вертикалі влади. Адже саме Президент України є гарантом 

Конституції й функції контролю багато в чому нагадують за своїм 

функціоналом повноваження прокурорів. Тож і за цією логікою слід було б 

сприймати роль префектів у публічному управлінні як продовження 

контрольної функції Президента України. 

Необхідно зазначити, що для організації роботи префекта створюються 

секретаріати. Префекти відбираються за результатами відкритого конкурсу, 

матимуть статус державного службовця. При цьому, паралельно формується 

кадровий резерв префектів. Той, хто вперше потрапляє до кадрового резерву, 

повинен пройти спеціальне навчання та атестацію. Тих, хто не зміг пройти 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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атестацію, з кадрового резерву виключать. У кадровому резерві можна 

перебувати щонайдовше п'ять років. 

Не дивлячись на те, що проект нормативно-правового регулювання 

ролі префектури на районному рівні все ще знаходиться на етапі 

опрацювання, запропоновано нову модель взаємовідносин суб’єктів 

публічного управління земельними ресурсами будувати з урахуванням їх 

існування. Саме наявність та ефективне функціонування такого органу 

районного рівня як префектура здатна вирішити проблему співпраці та 

координації роботи органів місцевого самоврядування з органами виконавчої 

влади на місцевому рівні, за умови обґрунтованого підходу до розподілу 

повноважень між ними за компетенцією, визначеною законодавством.  

В країнах Європейського Союзу проблеми взаємовідносин між 

державами адміністраціями та органами місцевого самоврядування вирішені. 

Насамперед, законодавство Європейських країн передбачає максимальне 

розведення сфер компетенції держави (і її виконавчої влади) з одного боку, 

та місцевого самоврядування – з іншого. Місцеві адміністрації, назви яких 

можуть варіюватися залежно від країни, мають повноваження переважно в 

межах тих питань, які належать саме до сфери компетенції держави. І 

навпаки, найчастіше суміщення функцій органу держави та виконавчого 

органу місцевого самоврядування у країнах ЄС характерне саме для органів 

місцевого самоврядування [90, С. 27.]. Саме такий досвід в контексті 

розмежування повноважень а компетенцій є корисним і для вітчизняного 

законодавства. 

На основі обґрунтованих змін (введення інституту префекта на 

районному рівні та залучення громади до прийняття, реалізації та контролю 

за виконанням управлінських рішень), які пропонуються до існуючої моделі 

взаємодії суб’єктів управління земельними ресурсами громади, оновлена 

модель має виглядати наступним чином (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Запропонована модель взаємодії суб’єктів управління 

земельними ресурсами громади 

Рада громади та її 

виконавчі органи 

Громада 
 

Громадські 
організації 

Територіальний 

орган 

Держгеокадастру 
 

Районна префектура 

• правовий, 
організаційний, 
фінансовий 
контроль 
прийнятих рішень; 
• участь у роботі 

профільних 
комісій, прийнятті 
рішень, при 
необхідності, у 
місцевому 
референдум 
• наповнення 

бюджету 
податковими 
надходженнями 
від плати за землю 

• інформація 
про стан 
ресурсів, та будь-
які інформація, 
що може стати 
предметом 
громадського 
контролю 
• прийняті 

рішення  
• адміністративн

і послуги 
• звітність 

• моніторинг якості 
надання 
адміністративних 
послуг у сфері 
земельних відносин; 
• організація 

землеустрою;  
• надання інформації 

щодо використання 
земельних ділянок в 
межах територіальної 
громади;  
• проведення 

моніторингу земель; 
• державний контроль 

за використанням та 
охороною земель 
• вносить пропозиції 

щодо використання 

коштів, які надходять у 
порядку відшкодування 
втрат сільсько-
господарського та 
лісогосподарського 
виробництва; 
• надання посадовим 

особам місцевого 
самоврядування 
доступу до Державного 
земельного кадастру та 
адміністрування 
кадастру 

• надає 
інформацію 
для забезпе-
чення 
надходжень 
від плати за 
землю 
• наповнює 
земельний 
кадастр, 
відповідно 
до наданих 
повноважень 

• контрольні повноваження у 
сфері законності нормативно-
правових актів  
• організація взаємодії 

органів, які є суб’єктами 
управління земельними 
ресурсами 
• організація та контроль за 

виконанням державних, 
регіональних програм розвитку 
земельних ресурсів та 
екологічної безпеки. 
• управління спільними 

землями територіальних 
громад 
• організація землеустрою та 

затвердження землевпорядних 
проєктів 

• рішення 
місцевої ради з 
земельних питань 
для перевірки 
• інформація про 

стан виконання 
державних та 
регіональних 
програм розвитку 
• звітна статис-

тична інформація 
про екологічний 
стан земельних 
ресурсів 



192 

 

Вбачаємо доцільним у структурі префектури закріпити земельний 

відділ з повноваженнями, що акумулювали б у собі функції РДА та 

прокуратури, проте щоб префектури не були б монопольно впливовими на 

рішення органів місцевого самоврядування, а лише слідкували б за їх 

законністю, а також проводили моніторинг дотримання земельного та 

екологічного законодавства.  

Через послаблення ролі центральної влади існує об’єктивна 

необхідність у здійсненні адміністративного нагляду та контрою за 

додержанням законодавства органами місцевого самоврядування, 

координації діяльності територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади. Контроль може бути ефективним лише тоді, коли 

здійснюється системно і постійно. Аналізуючи норми українського 

законодавства, можна виокремити такі види контролю ‒ державний, 

самоврядний і громадський.  

Самоврядний і державний контроль у сфері використання та охорони 

земель мають схожу природу (так як спрямовані на контролювання реалізації 

земельних інтересів громадян – через функціонування двох підсистем 

публічного управління – органів державного управління й органів місцевого 

самоврядування). Що стосується громадського контролю – він є найбільш 

неврегульованим і, відповідно, фактично не здійснюваним. Тому потребує 

нормативного закріплення перелік механізмів громадського контролю у 

сфері земельних відносин, а також інструментів, за допомогою яких його 

можна здійснювати. До таких механізмів пропонується віднести: 

1) правовий – це законодавчо закріплені норми які встановлюють 

зміст, призначення принципи, методи, етапи здійснення контролю 

громадськістю, а також визначають обов'язки та повноваження, 

відповідальність, функції органів державної влади та місцевого 

самоврядування в процесах формування та реалізації державної політики в 

сфері земельних відносин України; 



193 

 

2) організаційний – це методи, за допомогою яких здійснюється 

відповідний контроль за прийняттям управлінських рішень у сфері земельних 

відносин, а саме: громадські експертизи, слухання, обговорення, публікації у 

ЗМІ, звернення громадян до органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, тощо; 

3) фінансовий – система перевірки доцільності використання коштів 

з бюджету громади, направлених на вдосконалення земельних відносин, або 

вирішення екологічних питань, питань, пов’язаних із землекористуванням і 

землеустроєм. Як правило, під час визначення видів фінансового контролю 

майже не йдеться про громадський контроль, який при грамотному 

проведенні має бути центральною ланкою всієї системи фінансового 

контролю в сфері земельних відносин. Наприклад, в США вказаний контроль 

провадять близько 3 тис. громадських організацій. Світова практика 

засвідчує, що близько 30 % здійснених порушень виявляється за допомогою 

населення, наявності громадянської позиції, зацікавленості у процесах 

суспільного та економічного життя. 

Окрім того, в запропонованій моделі взаємодії суб’єктів управління 

особлива увага приділяється залученню громадян до прийняття 

управлінських рішень. Громадські організації, правозахисні групи, ЗМІ, 

громадяни обов’язково мають бути залучені до вирішення місцевими радами 

питань, що стосуються управління земельними ресурсами.  

Згідно зі ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

загальним є правило, відповідно до якого «органи та посадові особи 

місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними 

перед територіальними громадами. Територіальна громада у будь-який час 

може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони 

України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення 

наданих їм законом повноважень» [161]. 

При цьому, методами комунікації між органами місцевого 
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самоврядування, державними органами та громадянами окрім контролю, є 

звернення громадян та проведення особистих прийомів посадовими особами, 

адання безоплатної правової допомоги та адміністративних послуг, 

проведення громадських слухань, залучення представників громадських 

організацій до роботи земельних комісій. 

Так, варто класифікувати методи комунікації між органами влади, 

місцевого самоврядування і громадою на ті, що направлені на громадян і ті, 

що спрямовані на владний орган і ті, що спрямовані від органу до громадян. 

Відповідна класифікація необхідна для того, щоб обирати необхідні 

механізми підвищення якості, або моніторингу комунікацій.  

Зобразимо напрями комунікацій із громадськістю на рисунку. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Напрями взаємодії громадськості з органами місцевого 

самоврядування 
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інформацією, і всі ці показники будуть залежати від органу, установи, 

організації, що їх надає. А от методи комунікації , що направлені на владні 

суб`єкти від громади можуть лише стимулюватися, але потребують, у свою 

чергу, ініціативи, зацікавленості жителів громади, готовності приймати 

участь в управлінні, а органи влади, в свою чергу можуть лише створити 

умови для прояву такого впливу, бути відкритими до співпраці.  

Отже, не можна забувати, що окрім показників відкритості органів 

влади, унормованих механізмів участі громадян у прийнятті рішень, чи 

контролі за їх виконанням, необхідні такі показники, як ініціатива, 

об’єктивність, освітченість громадян, які хочуть на них впливати.  

 

3.3. Імплементація зарубіжного досвіду правового забезпечення 

управління земельними ресурсами територіальної громади: зміни до 

законодавства 

 

Імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняне законодавство буде 

розглядатися в контексті пропозиції введення інституту префектури в 

Україні, в рамках запропонованої в попередньому підрозділі моделі взаємодії 

суб’єктів управління земельними ресурсами в Україні. Як відомо, інститут 

префектів, є прямою проекцією досвіду територіального управління, що 

склався у Польщі та Франції [89]. В даному контексті важливим є пропозиція 

системних змін у ряд нормативно-правових актів, перш за все – Конституції 

України.  

Окрім того, запропоновано ряд змін до законодавства на основі 

іноземного досвіду ведення інформаційно-кадастрових систем, аналіз якого 

проведено у розділі 1.3 дисертаційного дослідження. Адже розподіл 

повноважень по веденню земельного кадастру є унікальною можливістю для 

його покращення і оптимізації та зменшення бюрократичного навантаження. 

Відповідно, доробком до розділу 3.3 дисертаційного дослідження є зміни до 
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нормативної бази, наведений у вигляді двох законопроектів, кожен з яких 

регулює відповідну сферу управління.  

Не дивлячись на нестабільну політичну ситуації потребує вирішення 

низка важливих питань: завершення реформ адміністративно-

територіального устрою, децентралізації, перехід до електронного 

врядування та єдиного інформаційного простору. Ці процеси неможливі без 

політичної волі та експерно-аналітичного, наукового супроводу. Адже 

нормативно-правова база, що стосується визначених питань є основою для 

здійснення державою своїх функцій.  

У випадку пропозицій щодо нововведень у вітчизняне 

законодавство, поглянемо на зміст і природу інституту префекта в країнах, де 

він успішно функціонує, в рамках дослідженні запропоновано досвід Франції 

і Польщі.  

Наприклад, у Франції префект – це представник держави в 

департаменті (рівень аналогічний обласному в Україні), призначається на 

посаду указом президента, після проходження процедури схвалення Радою 

міністрів Франції. Префект представляє міністерства і керує державними 

службами  в департаменті, крім випадків, передбачених розпорядженням 

Державної Ради. Префект інформує уряд про стан справ у департаменті, а 

також доводить політику уряду до місцевих виборних органів і сприяє їм у 

реалізації цієї політики [213]. Отже, префект втілює в життя урядову політику, 

здійснює нагляд за виконанням у департаменті нормативних актів 

центральної влади, здійснює адміністративний контроль та нагляд за 

діяльністю департаменту і передає на розгляд адміністративного суду 

незаконні, на його погляд, рішення органів місцевого самоврядування, 

представляє державу у питаннях виконання всіх юридичних актів на рівні 

департаменту, підписує угоди від імені держави, окрім того, він є 

розпорядником всіх державних видатків в департаменті. 

У Польщі аналогічні префекту повноваження має «воєвода», який є 

посадовою особою. Воєвода є представником Ради міністрів «на місцях», 
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тобто у воєводствах, керівником органів урядової адміністрації подвійного 

підпорядкування та органів урядової адміністрації на місцях, який має певні 

унікальні повноваження, що не віднесені до компетенції інших органів [24].  

Воєвода призначається та звільняється з посади головою Ради 

міністрів за поданням міністра, відповідального за справи публічної 

адміністрації. Загальне керівництво діяльністю воєводи в Польщі здійснює 

голова Ради міністрів на підставі критерію відповідності його діяльності 

політиці уряду. Воєвода представляє Раду міністрів на державних 

урочистостях і під час офіційних візитів у воєводство представників 

зарубіжних держав та співпрацює з міжнародними урядовими та 

позаурядовими організаціями на засадах, визначених міністром закордонних 

справ Польщі [24, С. 114]. 

До кандидата на посаду воєводи висуваються наступні вимоги: він 

повинен бути громадянином Польщі, мати диплом магістра або рівнозначний 

йому (мова йде про освіту у спеціальному навчальному закладі, що здійснює 

підготовку державних службовців) , трирічний стаж роботи на керівній 

посаді, і незаплямовану ділову репутацію [242]. 

При цьому, доцільність введення інституту префектів на районному 

рівні в Україні аргументована у підрозділі 3.2., але основною причиною є 

фактично не існуюча система контролю за законністю органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин з одномоментним розширенням 

їх повноважень та відкриття ринку землі. Але основною задачею є 

збалансування повноважень префектури таким чином, щоб контроль 

здійснювався ефективно, а не був засобом маніпуляцій.  

Окрім того, наявна прогалина у повноваженнях щодо розробки та 

контролю за виконанням державних, регіональних, місцевих програм з 

екологічних питань та розвитку земельних відносин, адже, номінально ця 

функція закріплена за РДА, але, з урахуванням відсутності у їх структурі 

земельних відділів (аналіз невідповідності структури повноваженням РДА 
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наведено у підрозділі 2.3.) , вона не здійснюється, що є недопустимим з 

позиції довго- та коротко-стокового стратегічного планування.  

Отже, загалом, досвід Франції та Польщі, як країн зі схожим на 

Україну адміністративним устроєм та організацією влади, що мають 

налагоджений інститут префекта, який успішно функціонує, є 

перспективним для впровадження. Але необхідно враховувати і вітчизняні 

реалії, не застосовуючи просто копіювання нормативно-правової бази, адже 

система органів влади кожної країни є унікальним явищем, що сформоване 

під впливом ряду факторів.  

На основі вивчення повноважень префекта в цих країнах та аналізу 

об’єктивної ситуації, що склалася в Україні, запропоновано у рамках 

законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації)» питання статусу і повноважень префекта викласти 

наступним чином (Таблиця 3.1). 

Принципові позиції виділено в таблиці жирним шрифтом, саме вони 

видаються найважливішими для збереження балансу інтересів та якісного 

виконання префектом своїх функції.  

Основними відмінностями від законопроекту, що розглядався є те, що 

пропонується ввести інститут префекта лише на районному рівні – після 

реформи адміністративно-територіального устрою – окружному (укрупнений 

район). Адже, на обласному рівні прослідковується дублювання 

повноважень і статусу з посадою губернатора.  

У запропонованому варіанті префект буде представником державної 

влади в укрупнених районах – округах, уособивши в собі частину функцій 

РДА, що не можуть бути передані громадам та контрольно-наглядові і 

координаційні повноваження. І, знову таки, пропонуючи префектури на 

окружному і обласному рівні ризикуємо потрапити в ситуацію аналогічну з 

місцевими адміністраціями, що врегульовані одним законом та не 

диференціюються на районні і обласні, хоча мають різну природу, обсяг 

повноважень та структуру.  
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Таблиця 3.2. 

Порівняння норм Законопроекту № 2587 з запропонованими в 

дисертаційному дослідженні  

Поданий законопроект, який знято з 

розгляду [139] 

Пропозиції щодо формулювання 

законопроекту 

Стаття 106. Президент України: 

8) припиняє повноваження Верховної 

Ради України у випадках, передбачених 

цією Конституцією; 

8-1) тимчасово зупиняє повноваження 

голови громади, складу ради громади, 

окружної, обласної ради за поданням 

префекта та призначає тимчасового 

державного уповноваженого у випадках, 

визначених цією Конституцією;  

Стаття 106. Президент України: 

8) припиняє повноваження 

Верховної Ради України у випадках, 

передбачених цією Конституцією; 

8-1) тимчасово зупиняє 

повноваження голови громади, 

складу ради громади, окружної 

ради, за поданням префекта та 

призначає тимчасового 

державного уповноваженого у 

випадку прийняття одним з 

перелічених суб’єктів рішення, що 

суперечить Конституції, або 

чинному законодавству. 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 

9) спрямовує та координує роботу 

міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади та префектів;  

Стаття 116. Кабінет Міністрів 

України: 

9) спрямовує та координує роботу 

міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади та 

префектів; 

9-3) подає кандидатури окружних 

префектів на призначення 

Президенту України, формує 

кадровий резерв префектів. 

"Стаття 118. Виконавчу владу в областях і 

округах здійснюють територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади. 

Представниками держави в округах і 

областях, у місті Києві є префекти. 

Склад офісу префекта формує префект. 

Префект призначається на посаду та 

звільняється з посади Президентом України 

за поданням Кабінету Міністрів України. 

Строк перебування префекта на посаді в 

одному окрузі, області, місті Києві не може 

перевищувати трьох років. 

Префект є державним службовцем. 

Префект під час здійснення своїх 

повноважень підзвітний та підконтрольний 

Президентові України та Кабінетові 

Міністрів України. 

"Стаття 118. Виконавчу владу в 

областях і округах здійснюють 

територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади. 

Представниками держави в округах, 

у місті Києві є префекти. 

Склад і структуру офісу префекта 

формує префект, в межах 

рекомендованої структури і 

граничної чисельності. 

Префект призначається на посаду та 

звільняється з посади Президентом 

України за поданням Кабінету 

Міністрів України. 

Строк перебування префекта на 

посаді в одному окрузі, місті Києві 

не може перевищувати п’яти років. 
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Префект є державним службовцем. 

Префект під час здійснення своїх 

повноважень підзвітний та 

підконтрольний Президентові 

України та Кабінетові Міністрів 

України. 

Стаття 119. Префект на відповідній 

території: 

1) здійснює адміністративний нагляд за 

додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування; 

2) координує діяльність територіальних 

органів центральних органів виконавчої 

влади та здійснює адміністративний нагляд 

за додержанням ними Конституції та 

законів України, актів Президента України 

та Кабінету Міністрів України; 

3) спрямовує і координує діяльність 

територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з 

органами місцевого самоврядування в 

умовах воєнного або надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації; 

4) вносить Президенту України подання про 

зупинення дії ухваленого радою, головою 

громади, окружною, обласною радою акта, 

що не відповідає Конституції України та 

створює загрозу порушення державного 

суверенітету, територіальної цілісності чи 

загрозу національній безпеці; 

5) здійснює інші повноваження, визначені 

законами України. 

Префект на підставі і в порядку, що 

визначені законом, видає акти, які є 

обов'язковими на відповідній території. 

Акти префектів, видані на здійснення 

повноважень, визначених   пунктом 1 

частини першої цієї статті, можуть бути 

скасовані Президентом України, а видані на 

здійснення повноважень, визначених 

пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, – 

Кабінетом Міністрів України. 

Акти префектів, видані на здійснення 

повноважень, визначених пунктом 5 

частини першої цієї статті, скасовуються 

Президентом України, а у визначених 

законом випадках – Кабінетом Міністрів  

Стаття 119. Префект на відповідній 

території: 

1) здійснює загальний та 

адміністративний нагляд за 

додержанням Конституції і законів 

України органами місцевого 

самоврядування та центральними 

органами виконавчої влади; 

2) здійснює нагляд за відповідність 

актів органів місцевого 

самоврядування законодавству 

України; 

3) спрямовує і координує діяльність 

територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, забезпечує 

їх взаємодію з органами місцевого 

самоврядування в умовах воєнного 

або надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації; 

4) координує виконання всіх 

державних програм органами 

місцевого самоврядування та 

територіальними органами 

центральної виконавчої влади; 

5) організовує співпрацю органів 

місцевого самоврядування з 

територіальними органами 

центральної виконавцо влади та 

громадським сектором; 

6) інформує раз на рік Кабінет 

Міністрів України та Президента 

України про стан виконання 

державних програм в окрузі. 

 

Префект на підставі і в порядку, що 

визначені законом, видає акти, які є 

обов'язковими на відповідній 

території. 

Акти префектів можуть бути 

скасовані Президентом України, чи 

оскаржені у судовому порядку. 
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Повноваження префекта запропоновано продовжити до п’яти років. На 

користь цього рішення є два аргументи: перший – одним з найсильніших 

позитивних сторін державного службовця, є досвід і особливо строк, 

перебування на посаді; другий – оскільки префект призначається на посаду 

Президентом України, строк повноважень якого 5 років, логічно і строк 

повноважень префекта зробити таким же. 

Окрім того, законопроект надає право Президенту України достроково 

припиняти повноваження органів місцевого самоврядування у разі ухвалення 

ними акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу 

порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу 

національній безпеці. Ця норма також є дуже не однозначною, і ставить під 

сумнів принцип самостійності місцевого самоврядування, оскільки 

зупинення повноважень органу місцевого самоврядування та призначення 

тимчасового державного уповноваженого виконувати функції цього органу 

відбуваються з моменту прийняття такого рішення Президентом України без 

відповідного рішення Конституційного Суду та Верховної Ради. Якщо 

зупинити дію нормативно-правового акта до з’ясування питання його 

законності в суді – повноваження, що не становить загрозу маніпуляцій 

владно-повноважними функціями, то питання призначення державного 

уповноваженого замість посадової особи місцевого самоврядування, що 

обіймає виборчу посаду – протирічить самій природі місцевого врядування, 

його автономності. 

Також, запропоновано на найвищому законодавчому рівні закріпити 

підзвітність префекта Президенту України і Кабінету Міністрів України, 

адже таким чином є можливість зобразити, що вплив обумовлено в двох 

напрямках «знизу», від громад, «уверх» на центральний рівень влади в якості 

оперативної і об’єктивної інформації, а «зверху» «вниз» в якості присутності 

представника, що уособлює три місії: координаційну, наглядову та 

організаційну. 
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Доцільним вбачається прийняття галузевого закону «Про префектуру», 

в якому більш детально доцільно розкрити: структуру префектури, методику 

формування, порядок призначення керівників структурних підрозділів в 

офісі префекта, вимоги до префекта, вимоги до процедури і порядку 

звітування префекта перед Кабінетом Міністрів України та Президентом 

України; більш детально розкрити природу контрольно-наглядових 

повноважень конкретно по сферах і галузях,гарантії незалежності префекта 

та вимоги щодо несумісності, випадки, в яких префект може бути достроково 

звільнений з посади, розкрити питання кадрового реєстру та ін..  

В контексті дисертаційного дослідження вбачається, що галузевий 

закон «Про префектуру» буде містити в собі перелік контрольно-наглядових, 

програмних повноважень у сфері управління земельними ресурсами. 

Відповідний перелік варто оцінювати як синтез повноважень РДА та 

прокуратури (з питань загального нагляду та контролю за законністю 

нормативно-правових актів), що виконувалися до реструктуризації 

прокурорської системи. 

Важливим є баланс повноважень у даному випадку, щоб вони не стали 

монопольними, адже відповідно до Європейської хартії місцевого 

самоврядування нагляд за дотриманням законності має бути домірним для 

того, щоби такий нагляд не обмежував ініціативи органів місцевого 

самоврядування. Отже, беззаперечним висновком є той факт, що 

запропонований на розгляд Верховної Ради України в 2019 році 

законопроект змін до Конституції недоопрацьовано і потребує більш 

глобального підходу до визначення природи префектури, місця і ролі в 

управлінській системі. 

В рамках дослідження, поставленими задачами є підвищення якості 

управління у сфері земельних ресурсів громади. Оскільки доведено 

номінальність закріплення функцій у сфері земельних відносин за РДА, а 

необхідність здійснення повноважень представником держави на районному 

рівні не викликає зауважень, вбачається доцільним у структурі префектури, 
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що буде створена на окружному рівні (райони після укрупнення і 

завершення адміністративної реформи) закріпити земельний відділ. Адже 

фактично префектура буде представником держави на районному рівні, а 

розподіл повноважень передбачає, що якісна співпраця буде налагоджена у 

зв’язку із збалансуванням функцій. 

До повноважень земельного відділу префектрури пропонується 

віднести: контроль за дотриманням земельного та екологічного 

законодавства органами місцевого самоврядування та територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державну 

політику у сфері управління земельними ресурсами; забезпечення реалізації 

державної політики в галузі охорони та використання земель; розробка та 

реалізація державних програм розвитку земельних відносин; здійснення 

контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних 

із вилученням (викупом) земельних ділянок, окрім того, важливим напрямом 

є координація співпраці територіальних громад з питань розпоряджання 

спільними землями. 

Відповідні зміни доцільно буде внести і в Земельний кодекс України, 

статтю 17 «Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі 

земельних відносин», замінити на «Повноваження обласних державних 

адміністрації у галузі земельних відносин» і доповнити додати статтю 17-2 

«Повноважння префектур у галузі земельних відносин». 

Отже, у зв`язку з наявною тенденцією до регіоналізації влади та 

реорганізацією районних державних адміністрацій, існує необхідність 

здійснити наскрізне проникнення державної влади в регіонах, запровадивши 

інститут префекта як наглядового органу загальної юрисдикції. Щоб 

здійснити нормативно-правове регулювання функціонування префектур, 

необхідно внести зміни до низки законів, а саме: Конституції України, 

Земельного кодексу України, закону України «Про місцеві державні 
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адміністрації», та введення в дію Законів України «Про засади 

адміністративно-територіального устрою» і «Про префектуру». 

Ще одним блоком змін до нормативно-правового і, як наслідок до 

організаційного забезпечення в рамках дисертаційного дослідження є 

ведення та адміністрування земельно-кадастрової системи в Україні. На 

основі аналізу іноземного досвіду пропонується, взявши за основу німецьку 

методику злиття кадастрів вирішити вітчизняну проблему подвійного 

адміністрування та бюрократичного навантаження.  

Як уже було зазначено, наявність двох реєстрів, з різними держателями 

ускладнює процес реєстрації нерухомого майна, чи земельної ділянки. 

Відповідна інформація міститься у двох реєстрах: Державному земельному 

кадастрі – єдиній державній геоінформаційній системі відомостей про землі, 

розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, 

обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами [143] та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  

- єдиній державній інформаційній системі, що забезпечує обробку, 

збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на 

нерухоме майно та їх обтяження.  

Саме така ситуація значно збільшує бюрократичне навантаження та 

ускладнює проведення правочинів як із землею, так і з нерухомим майном, 

що є суттєвою перепоною для формування ринку землі.  

На міжнародному рівні визнано, що оптимальними для використання є 

саме багатоцільові кадастри, адже це ядро сучасної системи адміністрування. 

Це тільки одна частина системи адміністрування земельних ресурсів та 

нерухомості, що на них розміщена, але значущість її глибока. Хоча, варто 

зазначити, що міжнародний досвід у проектуванні та будівництві кадастрів є 

настільки нестабільним і багатоманітним, що він є самим важким і складним 

компонентом для інтеграції в законодавчу систему. Коливання відбивають 

різні структури юридичних традицій, історії та систем реєстрації земельних 



205 

 

ділянок, взятих з відповідних історичних, адміністративних і правових 

контекстів кожної країни [243, с. 65]. 

Але, враховуючи, що беззаперечною перевагою імплементації досвіду 

зарубіжних країн є перевірка норм законодавства часовим та практикою 

застосування. Тож, поставивши за мету створення багатоцільового кадастру, 

що вміщав би в собі геопросторові та правові данні і про землю і про 

нерухомість, доцільно звернути увагу на Німеччину, адже за своєю 

структурою німецький кадастр складається з двох частин: реєстру 

нерухомості і картографічної інформації. Створенню такої інформаційної 

бази передував процес об’єднання кадастрів.  

В реєстрі нерухомості, більше відомому під назвою – «Поземельна 

книга», за земельною ділянкою закріплена інформація стосовно юридичних 

аспектів. Картографічна частина, буквально – «Карта нерухомості», містить 

креслення (плани) земельних ділянок і об’єктів нерухомості, що на них 

розташовані, їх межі та інші фактичні дані. Разом обидві складові частини 

забезпечують повну картину юридичного і фактичного стану по кожній 

ділянці і офіційно представляють реєстр усієї нерухомості в межах держави, 

який користується визнаною довірою з боку громадськості і приватних осіб 

[22]. 

Тож, вбачається, з урахуванням досвіду Німеччини, в контексті 

поетапності проведення інтеграції інформаційних систем провести 

процедуру в три етапи.  

Процедуру запропоновано зробити поетапною у зв’язку з рядом 

причин: 

- не дивлячись на процес уніфікації реєстрів, доступ до них не має 

бути припинено, адже процес здійснення правочинів з об’єктами реєстрації 

неможливо призупинити; 

- надзвичайно великий масив даних, що містяться в обох системах 

має бути по суті зведений в одну – об’ємна і довготривала робота; 
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- на даний час, розпорядники реєстрів не просто різні установи, а 

ще й підпорядковані різним міністерствам, тобто відомства, процедура 

співпраці між якими також потребує напрацювання та налагодження; 

- необхідність розробки нормативно-правового забезпечення, що 

регулюватиме перехідний процес, а також, функціонування реєстру після 

уніфікації; 

- доцільність перепідготовки кадрів з метою забезпечення 

функціонування нової реєстраційної системи, доступ до якої передбачено для 

значної кількості фахівців. 

Таблиця 3.3. 

Потреба в нормативно-правовому регулюванні етапів уніфікації 

Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

Етап  Процедура  Нормативно-правове регулювання 

Перший обмін даними 

електронним 

шляхом 

1) Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження тимчасового порядку 

ведення Єдиного Державного реєстру прав на 

нерухоме майно та Державного земельного 

кадастру на період уніфікації даних» 

2) Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про порядок технічної інтеграції даних 

Державного реєстру прав на нерухоме майно 

та Державного земельного кадастру» 

Другий технічна 

інтеграція за 

допомогою 

єдиної бази даних 

Третій  повна інтеграція 

системи, 

створення єдиної 

земельно-

інформаційної 

1) Закон України «Про єдиний Державний 

кадастр земель та нерухомого майна» 

2) Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження методичних рекомендацій 

для адміністраторів та користувачів єдиного 

Державного кадастру земель та нерухомого 

майна» 

 

Але, беззаперечно, саме «злиття» двох реєстрів значною мірою 

покращить ситуацію з бюрократичним навантаженням, адже цифрову 



207 

 

реорганізацію земельних інформаційних систем стимулювали нові підходи 

до ідентифікації, як засобу подання землі в цифрових системах. Координація 

землі і просторової інформації стала основним фокусом дослідження [214 , C 

148].  Саме тому і є необхідність у розробці стратегічного бачення шляхів 

розвитку електронного врядування. 

Одним з найскладніших питань є ще й доступ до інформації з 

відповідних реєстрів усіх, кому вона може знадобитися у професійній 

діяльності, чи допомогти реалізувати право на отримання земельної ділянки, 

адже доступ до інформації – доказ готовності влади здійснити перехід до 

публічного управління. А також, успішним досвідом, необхідно вважати 

побудову якісно функціонуючої системи суб’єктів управління земельними 

ресурсами. Адже саме така система має збалансовувати місцеві та державні 

інтереси, здійснювати контроль за операціями із землею.  

В даному контексті найбільш влучним вбачається досвід Польщі, адже, 

існування відповідного підґрунтя для системи державного контролю з метою 

раціонального використання земель, питання, яке зараз в Україні активно 

розробляється науковцями та законодавцем. Окрім того, досвід Польщі є 

надзвичайно корисним, адже результатом завершення земельної реформи 

став відкритий доступ громадськості до інформації про земельні ділянки, 

будівлі та приміщення.  

Окрім того, польська кадастрова система є відкритою для всіх 

державних організацій, які працюють у сфері земельних відносин, що 

зменшує бюрократичне навантаження, типове для України, і дозволяє 

здійснювати обмін даними між пов’язаними реєстрами (реєстром 

нерухомості, реєстром ґрунтів, іпотечним реєстром та фіскальним реєстром).  

Уваги потребує також французька система підготовки кадрів, що 

спеціально створена для спеціалістів установ, які здійснюють державну 

політику у сфері земельних відносин. Враховуючи розгалуженість та 

динамічність розвитку земельного законодавства, зміну повноважень громад, 

існує об’єктивна необхідність створення спеціалізованого навчального 
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закладу в Україні. Адже надзвичайно розгалужена система органів 

управління земельними ресурсами в Україні потребує кваліфікованих 

фахівців, що обізнані саме на земельному, аграрному, екологічному праві, та 

при цьому, акумулюють у собі навички управлінця. 

Окрім того, у Франції започаткована безприривна освіта для державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, до компетенцій 

яких входить управління земельними ресурсами. Система підвищення 

кваліфікації в окресленій сфері проводиться в трьох напрямках :  курси 

вдосконалення (підвищення кваліфікації); −навчання, пов’язане з посадовим 

просуванням;  професійну підготовку з тимчасовим відрахуванням з 

державної служби в резерв або з наданням відпустки для проведення 

суспільно значущих наукових розробок. 

 

Висновки до третього розділу. Отже, за результатами проведеного 

дослідження доцільно зазначити, що важливим елементом формування змін 

до законодавства у частині розподілу повноважень щодо управління 

земельними відносинами, є визначення ролі місцевих органів виконавчої 

влади таким чином, щоб це адекватно відображало українські реалії. Окрім 

того, потребує унормування здійснення управління землями державної 

власності на території району на завершальному етапі формування територій 

територіальних громад згідно з законодавством. Особливої уваги при цьому 

потребує законодавче визначення механізмів здійснення державного та 

громадського контролю у системі публічного управління. 

На основі аналізу законодавства та методичних рекомендацій, 

сформульовано детально покрокову послідовність дій для передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів у комунальну власність територіальних громад. Визначена 

земельна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування: відповідно до 

власних і делегованих повноважень приймають рішення, які законодавством 
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віднесено до їх компетенції, у тому числі виконують усі майнові операції, 

можуть передавати об’єкти права комунальної власності в постійне або 

тимчасове користування юридичним і фізичним особам, здавати їх в оренду, 

продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання 

їхнього відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та 

фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються в користування і 

оренду та здійснюють самоврядний контроль за використанням та охороною 

земель.  

Застосування системного підходу, дозволило виокремити існуючі 

показники оцінки якості управління земельними ресурсами та розробити 

авторські, що раніше не застосовувалися наукою публічного управління. 

Запропоновано концептуальний підхід до оцінки управління земельними 

ресурсами громади з урахуванням всіх критеріїв, який надасть можливість, з 

одного боку, аналізувати компетенцію органів управління, з урахуванням 

наявних ресурсів, а з іншого – використовувати інформацію для подальшого 

планування розвитку земельних відносин у громаді. За результатами 

проведення оцінки якості управління за запропонованою методикою, суб’єкт 

оцінки має змогу отримати узагальнений результат у вигляді заключного 

висновку та розгорнуту інформацію у таблиці оцінки, де відображені данні з 

конкретними показниками.  

Отже, оцінюючи якість управління у сфері земельних ресурсів, 

необхідно враховувати, що він відображає і питання екології і рівень розвитку 

сільського господарства, тобто віддзеркалює загальний рівень розвитку 

управління у громаді. Прогнозування впровадження реформи децентралізації, 

що пов’язана з передачею повноважень та ресурсів на місцевий рівень 

передбачає покращення всіх критеріїв та показників. Нові можливості 

породжують і складні виклики перед управлінцями, але відповідь на них дасть 

змогу зробити управлінський продукт нової якості.   

Удосконалено нормативно-правове забезпечення управління 

земельними ресурсами територіальних громад на основі історичного аналізу 
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законодавчої бази та узагальнення зарубіжного досвіду у сфері 

землевпорядкування та ведення інформаційно-кадастрових систем, що 

полягає у відкритті для спеціалістів, які працюють із землею доступу до 

суміжних з державним геокадастром реєстрів (реєстром нерухомості, 

реєстром ґрунтів, іпотечним реєстром та фіскальним реєстром), уніфікація 

кадастрів, введення інституту префекта на районному рівні, врегулювання 

механізмів участі громади у прийнятті, реалізації та контролі за виконанням 

управлінських рішень у сфері земельних відносин. 

Уніфікація кадастрів (державного земельного кадастру та державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно) з метою наявності в одній 

інформаційній базі інформації і про земельну ділянку і про будівлі, що на ній 

знаходяться, а також їх правовий статус; відкритий доступ громадськості до 

інформації про земельні ділянки, будівлі та приміщення; відкритість 

кадастрової Це дасть змогу надавити адміністративні послуги швидше і в 

більш повному обсязі, знизить бюрократичне навантаження. 

Доведено, що через послаблення ролі центральної влади існує 

об’єктивна необхідність у здійсненні адміністративного нагляду та контрою 

за додержанням законодавства органами місцевого самоврядування, 

координації діяльності територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуального 

наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та 

розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення публічного 

управління земельними ресурсами територіальних громад. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

висновки: 

1. Узагальнення законодавства та наукових публікацій дозволило 

з’ясувати змістовну сутності основних понять категорійного апарату 

управління земельними ресурсами територіальної громади. На основі 

міждисциплінарного підходу запропоновано авторські визначення понять 

«земельні ресурси територіальної громади» – унікальний природний 

просторово обмежений ресурс (відповідно до зовнішніх меж населених 

пунктів, що увійшли у громаду), що є основою виробництва, базою для 

розселення жителів громади, має грошову цінність, є основою для 

оподаткування та частиною екосистеми, який складається з земельних 

ділянок, що розташовані на території яка обмежена юрисдикцією органів 

місцевого самоврядування. Тоді як «публічне управління земельними 

ресурсами громади» – відносини між суб’єктами (наділеними владними 

повноваженнями, що регламентовані земельним, адміністративним та 

екологічним законодавством) і об’єктом (землею комунальної власності на 

території, що обмежується юрисдикцією органів місцевого самоврядування 

громади), направлених на раціональне землекористування, забезпечення 

екологічної стабільності, задоволення потреб громади, пов’язаних з 

використанням землі. 

Запропоновано і обґрунтовано доцільність використання двох підходів 

до визначення складу земельних ресурсів територіальної громади, як об’єкта 

управління: широкий – територіальний і вузький - фактично-правовий. 
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Уточнено поняття «система публічного управління земельними ресурсами 

територіальних громад». 

2. Здійснено класифікацію суб’єктів управління земельними 

ресурсами на основі прийняття рішень на внутрішні (органи місцевого 

самоврядування, громадські організації) та зовнішні (органи державної 

влади, установи, організації, що безпосередньо приймають управлінські 

рішення щодо земель, або об’єктів, що на них розташовані, а також, є 

розпорядниками інформації про ресурси). 

3. На основі узагальнення зарубіжного досвіду у сфері 

землевпорядкування та ведення кадастрових систем, напрацьовано 

рекомендації для вітчизняного законодавства. Запропоновано, з метою 

побудови ефективного електронного врядування, використавши досвід 

Польщі, зробити Держгеокадастр системою відкритою для всіх державних 

організацій, які працюють у сфері земельних відносин, що зменшує 

бюрократичне навантаження, типове для України, і дозволяє здійснювати 

обмін даними між пов’язаними реєстрами (реєстром нерухомості, реєстром 

ґрунтів, іпотечним реєстром та фіскальним реєстром).  

4. Виокремлено особливості розподілу повноважень по управлінню 

земельними ресурсами (на основі законодавства та експертних опитувань), 

такі як: «розмивання» районного рівня управління; подвійне звітування, що 

обтяжує інформаційну систему управління; нечіткість нормативно-правової 

бази в контексті відсутність механізмів співпраці суб’єктів управління (не 

унормовано організаційно-правові засади створення колективних органів чи 

комісій, їх діяльність; не визначено систему планування їх діяльності, 

координації, звітування). 

5. На основі аналізу правової природи територіальної громади як 

суб’єкта права власності на землю, визначено, територіальна громада, може 

розпоряджатися землями безпосередньо (місцевий референдум,  загальні 

збори жителів), або через органи місцевого самоврядування. Земельна 

правосуб’єктність органів місцевого самоврядування полягає в тому, що 
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вони, відповідно до власних і делегованих повноважень приймають рішення, 

які законодавством віднесено до їх компетенції, у тому числі виконують усі 

майнові операції. А безпосередня участь громади в управлінському процесі 

землями комунальної власності є не врегульованою. Якщо мова йде про 

механізм прийняття рішень безпосередньо жителями громади, то 

законодавством передбачено єдиний механізм його здійснення – місцевий 

референдум. З загальноприйнятих функцій управління (планування, 

організація, мотивація і контроль), законом визначено учать громади лише в 

формі громадського контролю. 

6. Дістала подальшого розвитку методика оцінки якості управління 

земельними ресурсами територіальних громад у частині розробки критерій 

(екологічні, виробничо-господарські, фінансово-вартісний, критерій 

інвестиційної привабливості, соціальний, рівень землевпорядкування, 

стратегічне планування розвитку земельних відносин) та показників їх оцінки. 

Доведено, що запропоновані показники взаємопов’язані і мають 

використовуватися в комплексі. 

7. З метою удосконалення публічного управління земельними 

ресурсами територіальних громад запропоновано нову модель взаємозв’язків 

суб’єктів управління, до яких віднесено: органи місцевого самоврядування, 

громаду, територіальний орган Держгеокадастру та районну префектуру. 

Оскільки доведено, що нині існуючі органи влади районного рівня не мають 

визначеного правового статусу у сфері земельних відносин через 

невідповідність структури і функцій. Доцільність запровадження префектур 

на районному рівні підтверджується необхідністю акумулювання 

контрольно-наглядових, екологічних повноважень у сфері управління 

земельними ресурсами. 
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Додаток Б 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ 

УКРАЇНИ   

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кафедра регіонального управління та місцевого самоврядування 

 

АНКЕТА ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ 

«Децентралізація земельних відносин в контексті підвищення рівня спроможності 

об’єднаних територіальних громад і якості управління земельними ресурсами» 

 

1. Анкета № (не заповнювати)____________                             Дата ____________ 

2. Категорія (не заповнювати) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЕКСПЕРТА 

З метою визначення можливості оптимізації передачі повноважень у сфері 

земельних відносин та вдосконалення якісних показників управління землями 

об’єднаних територіальних громад, просимо Вас взяти участь у нашому 

опитуванні. На кожне з питань висловіть той варіант відповіді, який найбільш 

відповідає Вашій думці. Ми повністю гарантуємо анонімність Ваших відповідей. 

Результати  опитування будуть використовуватися лише в узагальненому вигляді. 

 

СПОЧАТКУ  ДЕКІЛЬКА СЛІВ ОСОБИСТО ПРО ВАС 

3. Ваша стать: 

1. Чоловіча 2. Жіноча 

4. Ваш  вік: 

1. 18-29 

років 

2. 30-39 

років 

3. 40-49 років 4.  50-59 років  5. 60 років і більше 

5. Яка Ваша освіта? 

1. Доктор наук 2. Кандидат наук  3. Закінчив аспірантуру  (без 

ступеня) 

4. Вища 

5. Незакінчена 

вища 

6. Середня 

спеціальна 

7. Середня загальноосвітня   
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6. Профіль Вашої освіти: 

1. Гуманітарний 2. Технічний 3. Економічний 

4. Юридичний 5. Природно-

науковий 

6. Інший 

__________________________ 

 

7. Місце Вашої роботи: 

1. Облдержадміністрація (її структурні 

підрозділи). 

2. Райдержадміністрація (її структурні 

підрозділи). 

3. Міськвиконком (його структурні підрозділи). 

4. Райвиконком у місті. 

6. Апарат райради. 

7. Апарат сільської (селищної) ради. 

8. Державне підприємство. 

9. Бюджетна установа. 

5. Апарат облради. 10. Підприємницька структура. 

Інша установа 

____________________ 

8. Характер Вашої роботи: 

1. Керівник організації 

2. Керівник старшого рівня (заступники керівника організації)  

3. Керівник середнього рівня (начальник управління) 

4. Керівник нижнього рівня (начальник відділу, сектора) 

5. Рядовий співробітник 

 

9. Скільки років складає стаж Вашої роботи на цій посаді ? 

  1. До 1 року      2. 1-3 роки            3. 3-5 років           4. 5-10 років               5. 

Понад 10 років. 
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ТЕПЕР ПОГОВОРИМО ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ І ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

10. Чи вважаєте Ви доцільним проведення земельної децентралізації? 

Поясніть будь ласка Вашу думку. 

 

Так      

 

 

 

 

 

Ні        

 

 

 

 

11. Які з переваг земельної децентралізації Ви вважаєте найбільш вагомими 

(позначте не більше 3 варіантів)? 

1. Збільшення доходів місцевих бюджетів, за рахунок земельних податків  

2. Розширення можливостей для стратегічного планування території  

3. Підвищення рівня інвестиційної привабливості сектору сільського 
господарства в регіоні 

 

4. Оперативність прийняття управлінських рішень у сфері земельних 
відносин 

 

5. Руйнація монополії на розпорядження земельними ресурсами державної 
власності 

 

6. Розширення можливості для впорядкування земельної документації   

7. Наближення надання адміністративних послуг у земельній сфері до 
громадян 

 

8. Можливість уникнути дублювання функцій органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 

 

 

Інше 
(вказати) 
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12. Які з проблем земельної децентралізації Ви вважаєте найбільш суттєвими 

(вказати не більше трьох варіантів)? 

1. Неповнота нормативного забезпечення   

2. Необхідність підвищення кадрового потенціалу в органах місцевого 
самоврядування 

 

3. Довготривалість процесу земельної децентралізації  

4. Відсутність в органів Держгеокадастру контролюючих функцій по 
відношенню до ОМС  

 

5. Невизначеність меж деяких адміністративно-територіальних одиниць  

6. Наявність корупційних ризиків при передачі повноважень  

7. Триваючий процес адміністративно-територіальної реформи, в контексті 
якого не визначено природу території, на якій розташовано ОТГ 

 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

13. Якого нормативного забезпечення, на Вашу думку, потребує процес 

земельної децентралізації? 

1. Не потребує додаткового регулювання   

2. Необхідно внесення змін до Земельного кодексу  

3. Необхідно внесення змін до закону України «Про місцеве 
самоврядування» 

 

4. Є потреба в прийнятті комплексного закону та внесення змін у діюче 
законодавство 

 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

14. Чи вплине, на Вашу думку, передача земельних ділянок на спроможність 

громад? 

1. Беззаперечно так  

2. Вагаюсь відповісти  

3. Не вплине  

Інше 
(вказати) 

 



250 

 

Продовження додатока Б 

15.  Чи наявні, на Вашу думку корупційні ризики при передачі повноважень 
на місцевий рівень? 

1. Наявні, адже ради на місцях мають визначені законом строки 
повноважень і будуть користуватися своїм становищем 

 

2. Ризик вчинення/ не вчинення корупційного діяння не залежить від 
органу, чи структури, які наділені повноваженнями, а носить лише 
суб’єктивний характер 

 

3. Ризики наявні, але помірковані, при адекватному контролі працівники 
органів місцевого самоврядування будуть діяти в рамках закону 

 

4. Ризики мінімальні, адже при колегіальному прийнятті рішень 
(депутатами ради ОТГ), вігорідність підкупу менша, ніж при одноосібному  

 

5. Загальна відсутність корупційного ризику у зв’язку з тим, що процес 
прийняття рішень є більш прозорим та відкритим для громади 

 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

 

16. Які з функцій, на Вашу думку, необхідно залишити за Держгеокадастром 
по відношенню до земель, що будуть передані громадам? 

 

1. Функції контролю та нагляду  

2. Функції по наданню адміністративних послуг  

3. Функції по веденню Державного земельного кадастру  

4. Ведення державної реєстрації земельних ділянок  

5. Планування і проведення заходів  спрямованих на раціональне 
використання та охорону земель 

 

6. Проведення земельних торгів  

7. Здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної 
інвентаризації земель 

 

 

Інше 
(вказати) 
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17. Які  функції по управлінню землею, на Вашу думку, доцільно делегувати 

органам місцевого самоврядування? 

1. Зміна цільового призначення землі   

2.  Встановлення ставки земельного податку  

3.  Проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель  

4. Функції по наданню адміністративних послуг  

5. Виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію планів 
земельно-господарського устрою 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

  

18. Чи доцільно, на Вашу думку, встановлювати дедлайн проведення 
земельної децентралізації? 

1. Цілком, адже це буде стимулом для громад і надасть реформі системного 
характеру 

 

2.  Доцільно, але лише для тих громад, які закінчили процес об’єднання  

3.  Не доцільно, оскільки звернення з клопотання про передачу землі є лише 
правом ОТГ, а не обов’язком 

 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

 

19. Які заходи є першочерговими, на Вашу думку, для забезпечення 
ефективного управління землями територіальних громад (позначте не більше 
двох відповідей)? 

  

1. Здійснити визначення меж адміністративних одиниць по всій 
території України в примусовому порядку, встановивши часові рамки. 

 

2. Підвищити рівень кадрового потенціалу органів місцевого 
самоврядування у сфері управління земельними відносинами 

 

3. Врегулювати нормативно-правову базу щодо повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг, що 
стосуються земельних питань 

 

4.  Після проведення ОТГ інвентаризації земель створити відкриту 
інформаційну базу, що містила б у собі данні про наявність земель, що 
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підлягають приватизації, про цільове призначення тієї чи іншої ділянки 
землі 

5. Розробити концепцію захисту землекористувачів, що уклали договори 
оренди на землі сільськогосподарського призначення, що будуть передані у 
власність громад 

 

6. Встановити кінцевий термін передачі повноважень щодо управління 
земельними ресурсами з центрального рівня на місцевий 

 

 

Інше 
(вказати) 

 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДВЕРТІ ВІДПОВІДІ! 

 


