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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розглядаючи науку державного 
управління з просторово-часової позиції, ми 
бачимо, що земля є складним триєдиним 
конгломератом як один із визначальних видів 
виробничих ресурсів, джерел природних благ 
і просторово-історичного існування соціуму 
людини. Земельні ресурси нині є стратегіч-
ним об’єктом сукупності прав власності, купів-
лі-продажу, оренди, застави, успадкування. 
Усе це формує головна умова формування 
соціально-економічних відносин, унаслідок 
цього земельні ресурси посіли гідне місце 
в науці державного управління. 

Підвищення ефективності державного 
управління та розпорядження земельними 
ресурсами є важливою стратегічною метою 
проведення ефективної державної політики 
у сфері земельних відносин для забезпе-
чення сталого соціально-економічного роз-
витку. Державне управління у сфері земель-
них відносин здійснюється сьогодні шляхом 
створення умов для ефективного управління і 
розпорядження ресурсами; захисту майнових 
інтересів держави; створення умов для роз-
межування державної та муніципальної влас-
ності; створення умов для реалізації земельної 
реформи, зокрема розмежування державної 
власності на землю [4].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Рівень розвитку земельних відносин 
багато в чому визначає ступінь стійкості еко-

номіки і можливість стабільного розвитку 
в ринкових умовах. На думку деяких фахівців, 
щодо земельних ділянок має вестися автома-
тизована система обліку державних земель, 
яка містить систематизовані дані про всі об’єкти 
державної власності. Здійснення контролю 
за використанням земельних ділянок, що 
перебувають у державній власності, також є 
одним із заходів, реалізація якого дасть змогу 
підвищити ефективність управління ними [6]. 

У науковій літературі управління земель-
ними ресурсами здійснюється на принципах 
оптимізації структури державної власності, 
збільшення доходів від використання земель-
них ресурсів, контролю за ефективним вико-
ристанням землі. Сьогодні відсутність належ-
ного контролю керівників за використанням 
земельних ділянок, наданих цим устано-
вам на праві безстрокового користування, 
є однією з основних проблем під час реалі-
зації управління та розпорядження земель-
ними ділянками, що перебувають у державній 
власності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні необ-
хідності підвищення ефективності державного 
управління земельними ресурсами в Україні.

Для цього потрібно вирішити такі 
завдання:

1. З’ясувати актуальність підвищення 
ефективності державної політики управління 
земельними ресурсами в контексті раціональ-
ного використання.
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2. Дослідити необхідність формування 
комплексу дієвих механізмів соціально-еконо-
мічного розвитку України.

3. Проаналізувати формування механізмів 
державного управління земельними ресур-
сами на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Забез- 
печення організаційних, інформаційних і мето-
дологічних умов діяльності у сфері реаліза-
ції державної політики земельних відносин 
та управління державною власністю повинно 
передбачати всебічне і вичерпне норматив-
но-правове забезпечення процесів управління 
об’єктами державної власності; вдоскона-
лення системи управління державними зем-
лями, зокрема, шляхом перерозподілу функ-
цій і повноважень між різними органами 
виконавчої влади; створення ефективної сис-
теми інформаційного забезпечення діяльності 
з управління земельними ресурсами [8].

Під ефективністю державного управління 
земельними ресурсами розуміється діяль-
ність виконавчих органів державної влади, 
яка спрямована на створення сприятливих 
умов для пріоритетних напрямів розвитку 
земельних відносин. Пріоритетами розвитку 
земельних відносин на сучасному етапі є такі: 
створення умов для активного залучення 
землі в господарський оборот; впорядкування 
земельних відносин; підвищення прозорості 
процедур доступу суб’єктів земельних відно-
син до об’єктів державного управління; орієн-
тація на використання в процесах державного 
управління сучасних телекомунікаційних сис-
тем взаємодії; оптимізація процесів міжвідом-
чої взаємодії, збільшення доходів бюджетів 
усіх рівнів від використання земельних ділянок.

Ефективність державного управління 
земельними ресурсами повинна вести до  
досягнення позитивних соціальних та еконо-
мічних результатів і створити дієву систему 
обліку актуального стану об’єктів управління, 
що передбачає необхідний рівень автомати-
зації процесів збору й використання відповід-
ної інформації. Дані програми повинні містити 
формування, постановку на кадастровий облік 
і державну реєстрацію земельних ділянок, дер-
жавна власність на які не розмежована; роз-
робку проектів планування територій, прове-
дення археологічних і вишукувальних робіт; 
проведення масової оцінки економічних показ-
ників, пов’язаних із використанням земельних 
ділянок із метою підготовки нормативно-пра-
вових актів, що регламентують розміри оренд-
ної плати за використання земельних ділянок; 
актуалізацію результатів державної кадаст-
рової оцінки об’єктів нерухомості, врахова-
них у державному кадастрі нерухомості [9].

Наслідком є те, що державне управління 
земельними ресурсами є частиною управління 
економікою країни. Відповідно, формування 
таких процесів, як користування, володіння, 
розпорядження землею, – це тривалий істо-
ричний процес, заснований на принципі існу-
вання інституту приватної власності на землю. 
Важливим є створення повноцінної норматив-
но-правової бази для управління комплексом 
земельних відносин, таких як формування 
в рамках конституційного поля різноманіття 
форм власності на землю; формування кон-
ституційних перетворень у сфері цивільного 
захисту земельних ділянок.

Системою земельного права має бути 
закладено кілька базових положень, таких 
як платність землекористування, ведення дер- 
жавного земельного кадастру, проведення 
моніторингу земель, здійснення всіх видів зем-
леустрою, проведення державного земель-
ного контролю та охорони земель [1]. Для того, 
щоб сучасна вітчизняна економіка функціону-
вала ефективно, необхідно розвивати реаль-
ний сектор господарювання, підкріплений 
матеріальними ресурсами. Основою цього є 
те, що головним напрямом національної про-
грами соціально-економічного розвитку стає 
реалізація державної земельної політики, 
яка покликана підвищити ефективність дер-
жавного управління земельними ресурсами. 

Сама програма повинна бути орієнто-
вана на раціональне використання земельних 
ресурсів на державному і місцевому рівнях, 
на створення повної бази об’єктів земельних 
ресурсів для цілей оподаткування та підви-
щення податкових надходжень до місцевих 
бюджетів; створення соціально відповідаль-
них землекористувачів, або, як їх називають, 
«ефективних» правовласників земель; фор-
мування сприятливого інвестиційного клі-
мату для залучення інвестицій у реальний 
сектор економіки; формування такої нор-
мативно-правової бази, яка б гарантувала 
права громадян на землю і компенсацію втрат 
земельної ділянки в разі її вилучення для дер-
жавних і муніципальних потреб.

Відповідно, основні напрями держав-
ної земельної політики будуть ґрунтуватися 
на здійсненні заходів щодо розмежування 
земельних ресурсів за рівнями власності; 
створення об’єктивно діючого механізму щодо 
раціонального розмежування повноважень 
у сфері володіння, користування, розпоря-
дження земельними ресурсами; здійснення 
структурних перетворень системи держав-
ного управління земельними ресурсами; фор-
мування і ведення єдиної автоматизованої 
системи державного земельного кадастру 
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як нормативно-правової та інформаційної 
основи управління земельними ресурсами; 
здійснення заходів із державного контр-
олю за використанням та охороною земель 
як на державному, так на регіональному рів-
нях; а також вдосконалення механізму плат-
ності землекористування в умовах розвитку 
світової економічної кризи та формування змі-
шаної економіки [3]. 

Земельні відносини – це система відносин, 
що виникає з приводу володіння, користу-
вання, розпорядження та управління земель-
ними ресурсами. Відповідно до системи 
земельних відносин учасниками земельних 
відносин, а отже, суб’єктами права власно-
сті, є громадяни (фізичні особи), юридичні 
особи (організації), а також всі види муніци-
пальних утворень [5]. Розглядаючи поняття 
власності на об’єкт нерухомості, зокрема 
на земельну ділянку, можна зазначити, що 
вона містить у собі три основних компоненти 
права власності: володіння, користування, 
розпорядження.

Згідно із земельним кодексом, для гро-
мадян і юридичних осіб володіння пов’язане 
з обов’язком землекористування, а саме вико-
ристовувати земельну ділянку в рамках цієї 
категорії, за цільовим призначенням у рам-
ках дозволеного використання. Користування 
(у цьому випадку це землекористування) 
передбачає використання об’єкта власності 
за її цільовим призначенням у рамках доз-
воленого господарсько-економічного вико-
ристання цієї земельної ділянки, на основі 
господарсько-економічних потреб користу-
вача або власника. Власне володіння і корис-
тування з’єднані в праві власності, а саме 
в руках одного суб’єкта, або розділені між різ-
ними правовими суб’єктами права як власник 
і користувач [2]. 

Проведені за два десятиліття економічні 
реформи дали змогу сформувати різнома-
ніття форм власності на земельні ділянки. 
Реалізовані в державі форми власності дають 
змогу спиратися на одну групу власників, тобто 
в рамках однієї форми власності, і здійсню-
вати перехід з одного рівня власності в інший, 
але при цьому вона буде реалізовуватися 
в рамках однієї форми власності. Тому, роз-
глядаючи оборот земельних ресурсів, розумі-
ємо, що обіг земельних ресурсів є складною 
регульованою системою [7]. Така система 
заснована на групі складнопідрядних взаємо-
пов’язаних підсистем, а саме: органів держав-
ного і муніципального управління, земельного 
ринку, універсального правонаступництва. 

Органи державного та муніципального 
управління мають формувати таку норматив-

но-правову базу, яка дає змогу реалізувати 
свої права власності в повному обсязі. Ринок 
земельних ресурсів передбачає здійснення 
обороту земельних ділянок на основі укла-
дення цивільно-правових договорів: купів-
лі-продажу, оренди, дарування, застави (іпо-
теки), довічного утримання, безоплатного 
користування. Універсальне правонаступ-
ництво розкриває повний комплекс обороту 
земельних ресурсів і передбачає успадку-
вання, яке є вищою формою переходу прав 
власності та обов’язків спадкодавців.

Земля характеризується просторовою 
обмеженістю, неможливістю переміщення 
без істотного порушення її характеристик, 
неодмінною умовою будь-якої господарської 
і громадської діяльності. Поряд із загальними 
властивостями, характерними для всіх видів 
нерухомості, земля має низку відмінних, влас-
тивих тільки їй якостей продуктивної здатно-
сті; можливість поліпшення якості за раціо-
нального використання; істотне підвищення 
цінності у разі зміни цільового призначення. 
Насамперед, земля є природним ресурсом, 
що характеризується простором, рельєфом, 
ґрунтами, водами, надрами, що у міру роз-
витку продуктивних сил перетворюється 
на об’єкт соціально-економічних зв’язків, 
головний засіб виробництва в господарстві. 

Однак система державного управління 
базується на соціально-економічних, політич-
них, адміністративно-правових положеннях і 
методах для того, щоб використовувати землі 
в громадських інтересах і залучати інвесторів 
[9]. Головним завданням має бути побудова 
механізму державного управління земель-
ними ресурсами. При цьому система дер-
жавного управління повинна за допомогою 
ринкового механізму, соціально-економічних 
методів, адміністративних ресурсів рефор-
мувати виробничі процеси і налагодити про-
цеси відтворення економічного потенціалу 
на основі раціонального використання земель-
них ресурсів і розвитку ринку землі. Сучасний 
розвиток системи державного управління 
земельними ресурсами досить сильно усклад-
нюється незавершеністю процесу поділу дер-
жавної власності. 

Висновки. Ситуація характеризує наявну 
систему державного управління земельними 
ресурсами як неповноцінну в економіко-пра-
вовій частині розподілу повноважень органів 
державної влади і місцевого самоврядування. 
Ця ситуація вимагає формування норматив-
но-правової бази, яка сформувала би баланс 
розподілу управлінських повноважень між 
усіма рівнями влади. Власне, система чинного 
законодавства наділила органи місцевого 
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самоврядування як повноваженнями у сфері 
управління та розпорядження земельними 
ресурсами, які перебувають у муніципальній 
власності, так і земельними ділянками дер-
жавної власності до їх розмежування.

Будь-яка діяльність людини, будь то вироб-
нича, комерційна або просто життєдіяльність, 
нерозривно пов’язана із землею. Земля є 
найважливішим видом і складовою частиною 
нерухомості, основою формування будь-якого 
нерухомого об’єкта. Ця система державного 
управління повинна відповідати принципам 
її ефективної роботи в сучасних ринкових 
умовах розвитку економіки країни. Водночас 
раціональне використання цього унікального 
природного ресурсу зумовлює існування 
комплексної програми з охорони навколиш-
нього середовища, яка повинна мати держав-
ний характер і пріоритет особливої важливості. 
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