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І. Вступ0

В умовах розвитку земельного ринку від-
булася переорієнтація з екологобезпечного і
природоохоронного аспекту природокорис-
тування на врахування економічного аспек-
ту, тобто досягнення максимального еконо-
мічного ефекту, що найчастіше має вигляд
максимуму грошових надходжень у бюджет і
окупності витрат.

На сьогодні недостатньо підстав сподіва-
тись, що людство в історично короткий пері-
од зможе привести виробництво і спосіб
життя у відповідність до екологічних вимог і
раціонального використання природних ре-
сурсів. Необхідно використовувати усі мож-
ливі засоби, у тому числі й різноманітні за-
конодавчі заходи регулювання поведінки і
господарської діяльності людей для приве-
дення їх до екологічно коректних.

Напрями охорони навколишнього приро-
дного середовища і забезпечення екологіч-
ної безпеки мають свою досить розвинену
природоохоронну законодавчу базу і є са-
мостійними галузями екологічного управлін-
ня. Розвиненим напрямом також є управлін-
ня природокористуванням, однак йому ще
бракує належної заощадливості й раціона-
льності [4, с. 157].

Перелічені проблеми потребують від си-
стеми державного управління здійснення
пошуку конкретних заходів підтримки стабі-
льності екологічних систем.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – встановити зміст держав-

ного контролю за раціональним використан-
ням і охороною земель, уточнити поняття
державного контролю в системі державного
управління земельними ресурсами, визна-
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чити суб’єктів державного земельного конт-
ролю.

ІІІ. Результати
Перехід до ринкової економіки потребує

нових підходів до управління. На зміну ко-
мандній системі прийшли ринкові й економі-
чні критерії. У таких умовах державний кон-
троль за раціональним використанням і
охороною земель повинен забезпечити
прийняття оперативних, стратегічних і перс-
пективних управлінських рішень.

Для досягнення своєї мети – збереження
родючості, раціонального використання й
охорони земель – система державного
управління земельними ресурсами здійснює
ряд функцій.

Функції виконуються як безпосередньо,
що пов’язано зі створенням конкретних
форм та умов землекористування (земель-
них ділянок, інженерних споруд, поселень,
виробничих і рекреаційних центрів, зміна
стану земель, тощо) і має дискретний хара-
ктер, так і опосередковано – шляхом ство-
рення нормативно-правової бази. Опосере-
дковане управління, на відміну від безпосе-
реднього, здійснюється постійно й має певні
відмінності [3, с. 52].

А.М. Третяк до функцій безпосереднього
державного управління земельними ресур-
сами зараховує [12, с. 48–50]:

1) збір і аналіз даних про об’єкт управ-
ління та керовані процеси: вивчення влас-
тивостей землі (польові обстеження, інвен-
таризація земель), ведення земельного ка-
дастру (реєстрація, облік, оцінювання) і мо-
ніторингу земель, створення і ведення гео-
графічних інформаційних систем;

2) вироблення управлінського рішення
щодо зонування земель, прогнозування,
планування і проектування використання
земель;
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3) реалізацію управлінського рішення:
державний перерозподіл земель (вилучен-
ня, надання земель), організацію та фінан-
сування заходів щодо зміни властивостей
землі, регулювання ринкового обороту зе-
мель, економічне стимулювання раціональ-
ного землекористування;

4) контроль за функціонуванням сфор-
мованого процесу і його корегування: конт-
роль за використанням земель і дотриман-
ням земельного законодавства, вирішення
земельних спорів, пов’язаних з реалізацією
управлінських рішень і функціонуванням
сформованої системи організації викорис-
тання земель.

Функції опосередкованого управління ви-
значають у вигляді:
– вивчення характеру земельних відно-

син, стану земельного законодавства і їх
моніторингу;

– розробки та прийняття законодавчих
актів (законів, рішень, постанов) і нор-
мативів використання землі;

– реалізації заходів щодо зміни системи
землекористування, передбачених у за-
конодавчих актах;

– удосконалення землекористування, зо-
нування, нормування використання зе-
млі;

– державного контролю за дотриманням
земельного законодавства;

– вирішення земельних спорів, пов’язаних
із введенням і функціонуванням земе-
льного законодавства та нормативів ви-
користання землі.
Контроль визначено як перевірку або

спостереження за ким-небудь або чим-
небудь з метою перевірки, у свою чергу, пе-
ревірка – це встановлення виконання чого-
небудь [5].

Г.В. Афанасьєв розглядає контроль як
спостереження і перевірку відповідності
процесу функціонування об’єкта прийнятим
управлінським рішенням – законам, планам,
нормам, стандартам, правилам, наказам,
встановлення результатів впливу суб’єкта
на об’єкт, відхилень від вимог управлінських
рішень і прийнятих принципів організації і
регулювання. Суб’єкт контролю, встановив-
ши причину відхилення від вимог прийнятих
управлінських рішень, визначає шляхи коре-
гування організації об’єкта управління і спо-
соби впливу на об’єкт з метою усунення від-
хилень на шляху до оптимального функціо-
нування системи [2].

У загальному вигляді алгоритм контролю
можна подати у вигляді чотирьох етапів
(див. рис.).

Зворотний зв’язок

Чого необхідно
досягти

Що відбувається Чому це
відбувається

Що з цим робити

Постановка мети Моніторинг Аналіз Корегувальні дії

Рис. Алгоритм контролю

Державний контроль за використанням
та охороною земель як функцію державного
управління зараховують до екологічного
виду контролю, здійснюваного шляхом:

а) перевірки додержання законодавства
щодо охорони навколишнього середовища і
використання природних ресурсів;

б) перевірки виконання планів і заходів
щодо посилення охорони навколишнього
середовища та раціонального використання
природних ресурсів.

Екологічний контроль – функція держави
у галузі екології, що є найважливішим засо-
бом забезпечення раціонального викорис-
тання природних ресурсів і ефективної охо-
рони природи [1, с. 173]. До його завдань
належать: спостереження за станом і змі-
нами навколишнього середовища, перевірка
дотримання вимог екологічного законодав-
ства і нормативів якості навколишнього се-
редовища, виконання заходів щодо раціо-
нального використання природних ресурсів
та оздоровлення навколишнього середови-
ща.

У складі екологічного контролю виділя-
ють:

1) контроль і нагляд – забезпечення до-
держання вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
всіма державними органами, підприємства-
ми, установами та організаціями, незалежно
від форм власності та підпорядкування, а
також громадянами;

2) спеціалізований контроль – держав-
ний контроль за додержанням норм і правил
у галузі охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання й
відновлення природних ресурсів, у тому чи-
слі землі, надр, поверхневих і підземних
вод, атмосферного повітря, лісів, інших
об’єктів рослинного й тваринного світу, мор-
ського середовища та природних ресурсів
територіальних вод, континентального ше-
льфу і виключної (морської) економічної зо-
ни, територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду України, а також у сфері пово-
дження з відходами, додержання норм еко-
логічної безпеки.
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Контроль і нагляд зараховують до зага-
льної функції державного управління, спеці-
алізований контроль – до спеціальної функ-
ції [4, с. 158–159].

Насамперед, система встановлює мету
управління. Далі проводиться моніторинг. У
разі наявності вагомих відхилень від мети їх
слід уважно вивчити та встановити причини
їх виникнення. На завершальному етапі
вживають заходів з корегування управлінсь-
ких дій для усунення відхилень між реаль-
ними і наміченими показниками.

Ієрархічність управління забезпечує ви-
рішення стратегічних завдань у вищих лан-
ках управління з делегуванням більш дріб-
них і локальних проблем на нижчі ланки
управління.

Залежно від масштабності об’єктів і рівня
суб’єктів екологічного управління, виділяють
макро- і мікроекологічне управління [4,
с. 160–161].

Макроекологічне управління поширює
свою дію на великомасштабні об’єкти, такі
як природне середовище держави, окремих
регіонів, природні екосистеми, природні ре-
сурси загальнодержавного значення, а та-
кож на здоров’я населення.

Мікроекологічне управління поширює свій
вплив на адміністративно-територіальні райо-
ни, компанії, підприємства, організації, приро-
дні об’єкти, що мають визначені межі на міс-
цевості: земельні ділянки, водні об’єкти, діля-
нки континентального шельфу, ділянки надр,
об’єкти природно-заповідного фонду тощо.

До суб’єктів, що здійснюють макроеколо-
гічне управління, належать: орган законода-
вчої влади, центральні органи виконавчої
влади, місцеві органи виконавчої влади і
органи державного управління в галузі охо-
рони навколишнього природного середови-
ща. Вони уповноважені приймати управлін-
ські рішення, які стосуються держави в ці-
лому, регіонів, галузей народного господар-
ства тощо.

До суб’єктів, які здійснюють мікроекологі-
чне управління, належать місцеві органи
виконавчої влади й органи місцевого само-
врядування, органи державного управління
в галузі охорони навколишнього природного
середовища та системи екологічного мене-
джменту суб’єктів господарювання. Вони
уповноважені приймати управлінські рішен-
ня, що стосуються невеликих територій,
окремих природних об’єктів, компаній, під-
приємств, організацій.

Для кожного наступного рівня управління
загальна мета системи поділяється на част-
кові та конкретні завдання. У результаті цьо-
го кожен суб’єкт контролю вирішує окремі
поставлені перед ним завдання.

Контроль за використанням та охороною
земель А.М. Мірошниченко визначає як дія-
льність уповноважених суб’єктів із перевірки

дотримання норм земельного законодавст-
ва, вжиття заходів щодо припинення його
порушень та притягнення винних до юриди-
чної відповідальності і пов’язує його з функ-
цією моніторингу, але зазначає, що для кон-
тролю характерний владний вплив на пору-
шників земельного законодавства [8, с. 225].

Відповідно до ст. 187 Земельного кодексу
України [7], контроль за використанням і охо-
роною земель полягає в забезпеченні доде-
ржання органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями і громадянами
земельного законодавства України.

Під державним контролем за використан-
ням та охороною земель розуміють врегульо-
вану нормами права діяльність спеціально
уповноважених державних органів [6, с. 230].

Зазначені дії спрямовані на:
– додержання норм земельного законо-

давства всіма суб’єктами відповідних
суспільних відносин;

– запобігання правопорушенням та їх ви-
явлення;

– вжиття заходів впливу на порушників;
– поновлення порушених прав землевла-

сників і землекористувачів.
Згідно із ст. 5 Закону України “Про дер-

жавний контроль за використанням та охо-
роною земель” [11], спеціально уповнова-
женими органами виконавчої влади у сфері
державного контролю за використанням та
охороною земель є:

а) центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної полі-
тики у сфері нагляду (контролю) в агропро-
мисловому комплексі – в частині державно-
го контролю за використанням та охороною
земель усіх категорій та форм власності;

б) центральний орган виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної полі-
тики із здійснення державного нагляду (кон-
тролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального ви-
користання, відтворення і охорони природ-
них ресурсів – в частині державного контро-
лю за дотриманням вимог законодавства
України про охорону земель;

в) центральний орган виконавчої влади з
питань аграрної політики – в частині моніто-
рингу родючості ґрунтів земель сільськогос-
подарського призначення та агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарсько-
го призначення.

У Земельному кодексі України моніторинг
зараховано до системи спостереження за
станом земель, метою якої є своєчасне ви-
явлення змін, їх оцінювання, відвернення та
ліквідація наслідків негативних процесів.
Завданнями моніторингу є прогноз еколого-
економічних наслідків деградації земельних
ділянок з метою запобігання або усунення
дії негативних процесів [7, ст. 191–192].
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До набрання чинності Законом України
“Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань здійснення державно-
го контролю за використанням та охороною
земель” [10] у Земельному кодексі України
[7, ст. 188] державний контроль розмежову-
вався на контроль за використанням та охо-
роною земель і контроль за додержанням
вимог законодавства про охорону земель,
що, відповідно, здійснювався двома суб’єк-
тами контролю:
– уповноваженими органами виконавчої

влади із земельних ресурсів;
– спеціально уповноваженими органами з

питань екології та природних ресурсів.
Визначення центральних органів вико-

навчої влади, які мають контрольні повно-
важення, в деяких випадках досить розмиті,
що не дає змоги їх ідентифікувати. Напри-
клад, йдеться про повноваження централь-
ного органу виконавчої влади, який забез-
печує реалізацію державної політики із здій-
снення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання,
відтворення й охорони природних ресурсів,
але у відповідних Указах Президента Украї-
ни такий орган у різних контекстах конкрети-
зується по-різному [9].

IV. Висновки
Державний контроль за раціональним

використанням і охороною земель можна
визначити як:

1) основну управлінську функцію – конт-
роль як діяльність;

2) функцію безпосереднього управлін-
ня – контроль за функціонуванням процесу
управління, що забезпечує досягнення сис-
темою встановленої мети та контроль за
станом об’єкта управління;

3) невід’ємну складову процесу прийнят-
тя й реалізації управлінських рішень, що
постійно бере участь від його початку і до
завершення;

4) завершальну стадію процесу управ-
ління, серцевиною якої є механізм зворот-
ного зв’язку;

5) опосередковану функцію управління –
державний контроль за дотриманням вимог
земельного законодавства.

Державний контроль у системі державно-
го управління земельними ресурсами здійс-
нюється уповноваженими на те суб’єктами
контролю й серед інших функцій управління
(ведення кадастру, землеустрій) являє со-
бою функцію, що виконується органами
державної влади для досягнення системою
встановленої мети.

Суб’єктами державного контролю за ви-
користанням та охороною земель є:

а) органи законодавчої і виконавчої гілок
влади – виконують функції безпосереднього
управління;

б) спеціально уповноважені державні ор-
гани – виконують функції опосередкованого
управління.

До перших належать державні і місцеві
органи загальної компетенції, що вирішують
загальні питання, інші проблеми соціально-
економічного розвитку відповідної території.
У своїй контрольній діяльності державні ор-
гани загальної компетенції спираються на
систему органів, спеціально уповноважених
займатися земельним контролем, які їм під-
звітні.

Як спеціально уповноважений держав-
ний орган, що здійснює державний контроль
за використанням та охороною земель, за-
конодавство визначає центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує реаліза-
цію державної політики у сфері нагляду (ко-
нтролю) в агропромисловому комплексі.

Як спеціально уповноважений держав-
ний орган, що здійснює державний контроль
за дотриманням вимог законодавства
України про охорону земель, законодавство
визначає центральний орган виконавчої
влади, який забезпечує реалізацію держав-
ної політики із здійснення державного на-
гляду (контролю) у сфері охорони навколи-
шнього природного середовища, раціональ-
ного використання, відтворення й охорони
природних ресурсів.

Зміни у законодавстві з питань здійснен-
ня державного контролю за використанням
та охороною земель спрямовані на вдоско-
налення законодавчого забезпечення дер-
жавного контролю у сфері земельних відно-
син, але перелік суб’єктів державного конт-
ролю за використанням та охороною земель
на сьогодні не конкретизовано.
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