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Постановка проблеми. Різноманітність наукових позицій та правових основ вітчизняного та закордонного законо-
давства свідчить про відсутність досліджень щодо доцільності розмежування контролюючих та наглядових органів 
державного управління у галузі охорони земель. Контрольна функція у галузі охорони земель розпорошена між різ-
ними органами виконавчої влади та місцевими органами влади, взаємодія яких неефективна або взагалі не існує. 
Законодавством визначено поняття нагляду та контролю як вид діяльності органів державного управління у сфері 
охорони земель, а також не розкрито сутність концепції державного контролю за використанням та охороною зе-
мель. Також повноваження щодо здійснення моніторингу у галузі охорони земель, незважаючи на широке розповсю-
дження та закріплення в нормативно-правових актах, не враховуються адміністративною наукою. Метою статті є 
встановлення деяких основних особливостей діяльності органів державного управління у сфері охорони земель. Се-
ред методів дослідження використано аналіз нормативно-правової бази понять "контрольна діяльність", "наглядова 
діяльність", "моніторинг" та повноважень органів державного управління у сфері охорони земель, враховуючи між-
народний досвід; визначення органів державного управління у галузі охорони земель, які повинні здійснювати конт-
рольно-наглядові повноваження та функції моніторингу у сфері охорони земель. Також застосовано узагальнення та 
пізнання змін і доповнень до чинного законодавства щодо усунення недоліків контрольно-наглядової діяльності ор-
ганів державного управління у сфері охорони земель. Результатом є обґрунтування необхідності внесення змін та 
доповнень до нормативно-правових актів з урахуванням доцільності розмежування контрольних та наглядових пов-
новажень органів державного управління у сфері охорони земель, що досі відсутні в нормативно-правових актах 
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України. Висновки. Зазначається, що діяльність органів державного управління у сфері охорони земель в Україні 
повинна охоплювати три сфери – контроль, нагляд та моніторинг, які мають здійснюватися на всіх рівнях влади із 
залученням громадських організацій. У той же час контроль і нагляд взаємопов'язані з важливістю застосування у ді-
яльності державного управління у галузі охорони земель, але залишаються самостійними способами запобігання 
виникненню порушень у сфері охорони земель з різним предметним складом. 

Ключові слова: контроль; нагляд; моніторинг; сфера охорони земель 
*** 

Problem statement. The diversity of scientific positions and legal bases of domestic and foreign legislation indicates that 
there is a lack of research on the appropriateness of delineation of the control and supervisory authority of public administra-
tion bodies in the field of land protection. Control function in the field of land protection scattered between different executive 
bodies and local authorities, whose interaction is ineffective or nonexistent. The legislation identifies the notion of supervi-
sion and control as a type of activity of public administration bodies in the field of land protection, and also, the essence of 
the concept of state control over land use and protection is not fully disclosed. Also, the powers to carry out monitoring in the 
field of land protection, despite the widespread prevalence and enshrining in regulations, are overlooked by administrative 
science. The purpose of the article is to establish some basic features of the activities of public administration bodies in the 
field of land protection. Among the methods of research, the analysis of normative-legal base of concepts "control activity", 
"supervising activity", "monitoring", and also powers of bodies of state administration in the field of protection of the land, tak-
ing into account the international experience; definitions of bodies of state administration in the field of protection of the land 
which should carry out control and supervising powers and functions of monitoring in the field of protection of the ground are 
used. Also, generalization and cognition of amendments and additions to the current legislation on elimination of deficiencies 
of control and supervision activities of state administration bodies in the field of land protection have been applied. The re-
sult is a substantiation of the necessity to introduce amendments and additions to regulatory and legal acts taking into ac-
count the expediency of differentiation of control and supervision authorities of state administration bodies in the sphere of 
land protection, which are still absent in regulatory and legal acts of Ukraine. Conclusions. It is noted that the activities of 
state administration bodies in the field of land protection in Ukraine should cover three areas – control, supervision and mon-
itoring, which should be carried out at all levels of government with the involvement of public organizations. At the same 
time, control and supervision are interconnected with the importance of applying in the activities of public administration in 
the field of land protection but remain independent ways of preventing the occurrence of violations in the field of land protec-
tion with different subject composition. 

Key words: control; supervision; monitoring; field of land protection 
 

Постановка проблеми 

На даний час в Україні триває процес децен-
тралізації влади, який є одним із пріоритетних 
завдань, що сприятиме розвитку місцевого са-
моуправління і економічного розвитку країни в 
цілому, та одночасно оптимізації органів публіч-
ної адміністрації відповідно до адміністративної 
реформи. 

Але щодо безпосередньо сфери охорони 
земель у завданнях означеної реформи, то в ній 
сьогодні все ще відсутнє чітке розмежування 
повноважень між органами публічної адмініст-
рації, не сформований Державний реєстр конт-
рольних та наглядових органів із вичерпним пе-
реліком означених повноважень, не з’ясовані 
результати діяльності контрольних та наглядо-
вих органів у сфері охорони земель, наванта-
ження на органи публічної адміністрації у сфері 
охорони земель за видами нагляду, оптимізації 
та уникнення дублювання їх функцій тощо.  

Важливим вбачається те, що у законодавстві 
України щодо публічної адміністрації терміни 
"контроль" і "нагляд" зазвичай ототожнюють. 

Внаслідок цього актуальним є чітке визначення 
компетенції та управлінських функцій, що здійс-
нюються органами публічної адміністрації у 
сфері охорони землі. І певні наукові засади цей 
напрямок вже отримав, наприклад, у Т.О. Оль-
хової [1]. Тут можна зважити і на позицію 
В.В. Пахомова щодо їх розмежування, який за-
значає, що контроль і нагляд (контрольно-
наглядова діяльність) є "зворотним зв’язком" 
між суб’єктом, який має контрольні чи наглядові 
повноваження або контрольні та наглядові пов-
новаження водночас, і підконтрольним (піднаг-
лядним) об’єктом, у зв’язку з чим він отримує 
інформацію про результати його діяльності (як 
позитивні, так і негативні) [2, с.30]. В свою чергу, 
А.О. Собакарь вказує, що нагляд як відмінний від 
контролю організаційно-правовий спосіб забез-
печення законності й державної дисципліни у 
сфері адміністративно-правового регулювання, є 
особливою специфічною формою діяльності від-
повідних державних органів, спрямованою на 
систематичне спостереження за діяльністю су-
б’єктів управлінських адміністративно-правових 
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відносин з метою перевірки відповідності їх рі-
шень і дій нормам законодавства [3, c.61]. 

За кордоном ці питання здебільшого пов'я-
зують із земельним менеджментом. Щодо цього 
І. Вільямсон (Williamson, I.P., 2010), С. Енемарк 
(Enemark S., 2010), Дж. Уоллес (Wallace J., 
2010) та А. Раджабіфард (Rajabifard A., 2010) 
зазначають, що управління землею, включаючи  
питання контролю та нагляду, удосконалюється 
завдяки впровадженню земельного кадастру та 
реєстрації земель з метою, перш за все, охоро-
ни земель [4]. Молен Ван Дер П. (Molen Van Der 
P., 2006) й Мишра С (Mishra S., 2006) вважають, 
що глобальна ідея побудови державних систем 
управління земельними ресурсами (LAS) поля-
гає у визначенні інфраструктури для реалізації 
земельної політики та стратегій землеустрою 
для підтримки сталого розвитку держави [5]. 
Тому, відповідно, й Закон України "Про держав-
ний контроль за використанням та охороною 
земель" [6] призначений для адаптації сучасних 
правових новел до соціального, економічного та 
політичного становища держави в галузі земе-
льних відносин. 

У цілому, різнобічність наукових позицій та 
правових засад вітчизняного та зарубіжного  
законодавства свідчить про недостатню дослі-
дженість доцільності розмежування контроль-
них та наглядових повноважень органів публіч-
ної адміністрації саме у сфері охорони земель. 
Тому метою статті є встановлення деяких ба-
зових особливостей діяльності органів публіч-
ної адміністрації у сфері охорони земель. Її но-
визна полягає у визначенні ряду важливих 
складових діяльності органів публічної адмініс-
трації у сфері охорони земель, пов’язаних із 
співвідношенням понять державного нагляду 
та контролю у цій сфері, та закріпленням на 
законодавчому рівні дієвого механізму моніто-
рингу у сфері охорони земель. Завданнями  
роботи є аналіз нормативно-правового закріп-
лення понять "контрольна діяльність", "нагля-
дова діяльність", "моніторинг" та повноважень 
органів публічної адміністрації у сфері охорони 
земель, враховуючи міжнародний досвід; ви-
значення органів публічної адміністрації у сфері 
охорони земель, які повинні здійснювати конт-
рольні та наглядові повноваження та функції 
моніторингу у сфері охорони земель; пропозиція 
змін та доповнень до чинного законодавства 
щодо усунення недоліків контрольної та нагля-
дової діяльності органів публічної адміністрації 
у сфері охорони земель. 

Правове регулювання контролю, нагляду  
та моніторингу діяльності органів публічної 
адміністрації у сфері охорони земель 

Відповідно до статті 5 Закону [6], державний 
контроль за використанням та охороною зе-
мель усіх категорій та форм власності здійснює 
центральний орган виконавчої влади, який за-
безпечує реалізацію державної політики у сфері 
нагляду (контролю) в агропромисловому ком-
плексі. З цього випливає, що контрольні функції 
законодавець ототожнює з наглядовими функ-
ціями. Те саме зазначено й в законах Україні 
"Про основні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності" в назві 
закону та, наприклад, в статті першій (визначен-
ня терміну "державний нагляд (контроль)") [7]; 
"Про землеустрій", наприклад, у статті восьмій 
нагляд ототожнюється з контролем [8]; "Про 
охорону земель", наприклад, у статті п’ятій [9], 
"Про меліорацію земель", наприклад, у статті 14 
[10] та в Податковому кодексі України, напри-
клад, у статті 250.12 [11]. 

Отже, відповідно до Закону [9] регулювання в 
галузі охорони земель здійснюють Верховна 
Рада України, Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування, місцеві державні ад-
міністрації, а також спеціально уповноважені 
центральні органи виконавчої влади в межах по-
вноважень, установлених законом. Даному пи-
танню присвячений розділ ІІ цього Закону, в якому 
розкриті повноваження органів публічної адмініс-
трації у сфері використання та охорони земель.  

У Розділі ІІІ Закону "Про охорону земель" ви-
світлена контрольна діяльність органів публіч-
ної адміністрації у сфері охорони земель, де 
законодавець розрізняє самоврядний та гро-
мадський контроль. 

Згідно статті 188 Закону "Про державний ко-
нтроль за використанням та охороною земель", 
державний контроль за використанням та охо-
роною земель здійснюється уповноваженими 
органами виконавчої влади по земельних ресу-
рсах, а за додержанням вимог законодавства 
про охорону земель – спеціально уповноваже-
ними органами з питань екології та природних 
ресурсів [6]. Схоже визначення державного кон-
тролю за використанням та охороною земель 
надається і в статті 19 Закону [9].  

Слід зазначити, що в Законах [6] і [9] ототож-
нюються поняття нагляду та контролю як видів 
діяльності органів публічної адміністрації у сфері 
охорони земель та, також, повністю не розкрито 
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сутність поняття державного контролю за вико-
ристанням та охороною земель – є лише вказів-
ка на органи державної влади, які повинні його 
здійснювати. Разом із тим, в Законі "Про охоро-
ну земель" спостерігається як розмежування так 
і ототожнення нагляду на контролю, що призво-
дить до дуалістичного та неоднозначного 
сприймання положень вищезазначених законів. 

І саме тут слід погодитися з Я.І. Масловою, 
що одним із недоліків чинного українського за-
конодавства є ототожнення контролю та нагля-
ду, відсутність чіткого понятійного апарату. Ви-
значеність у цих питаннях є не лише показником 
достатньої правової культури в державі, але й 
можливістю вирішення суто практичних про-
блем: спрощення роботи з нормативною базою, 
зменшення помилок і зловживань у діяльності 
органів державної влади та ін. [12, с.70–71].  

Крім того, в Україні державний контроль на 
нагляд за використанням та охороною земель 
пов'язаний із здійсненням моніторингу, який, в 
свою чергу, також здійснюється органами публі-
чної адміністрації. Часто зазначені напрямки 
діяльності щодо нього не чітко розмежовуються. 

Отже, варто звернути увагу на те що відпові-
дно до ст.19 Закону "Про охорону земель" саме 
на Центральний орган виконавчої влади, що  
реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин покладено обов’язки провадити моніто-
ринг родючості ґрунтів та агрохімічну паспорти-
зацію земель сільськогосподарського призна-
чення. Одночасно, в цьому Законі передбачено 
здійснення громадського контролю (стаття 21), 
який здійснюють громадські інспектори, які приз-
начаються відповідними органами місцевого са-
моврядування, центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
здійснення державного нагляду (контролю) в аг-
ропромисловому комплексі, центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (конт-
ролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Діяльність таких громадських інспе-
кторів схожа на здійснення функцій моніторингу у 
сфері охорони земель громадськими організаці-
ями, який в законодавстві України вказаний по-
верхнево та не достатньо детально. Тому слід 
розмежовувати повноваження між органами пуб-
лічної адміністрації, що буде сприяти належному 
розумінню та виконанню, покладених на них зав-
дань відповідно до нормативно-правових приписів. 

Також, ст.22 Закону "Про охорону земель" 
система заходів у галузі охорони земель, у тому 
числі, включає державну комплексну систему 

спостережень, а тому, на нашу думку, необхідно 
зосередити увагу на основних особливостях 
моніторингу та його відмінності від інших видів 
діяльності органів публічної адміністрації у сфе-
рі охорони земель. 

Такий вид діяльності як моніторинг є суміж-
ним з адміністративним наглядом за методом 
здійснення, а саме – методом спостереження. 
Але, на відміну від адміністративного нагляду, 
який здійснюється не тільки шляхом спостере-
ження, а й проведенням перевірок, моніторинг 
здійснюється не шляхом візуального спостере-
ження, а шляхом накопичення інформації та її 
аналізу. Для ефективного здійснення монітори-
нгу стану об'єкта управління в ряді випадків не-
обхідно вчиняти дії, аналогічні тим, що вдоско-
налюються в ході наглядових перевірок.  

У ст.54 Закону [9] вказано мету моніторингу 
земель і ґрунтів, яка полягає у своєчасному ви-
явленні зміни стану земель та властивостей 
ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони 
земель, збереження та відтворення родючості 
ґрунтів, попередження впливу негативних про-
цесів і ліквідації наслідків цього впливу. Також 
там, наведені види моніторингу залежно від ці-
лей спостережень та охоплення територій моні-
торинг земель, за якими моніторинг може бути 
національним, регіональним і локальним. Про-
те, визначення поняття моніторингу саме у 
сфері охорони земель не закріплено. 

На нашу думку, моніторинг є особливим ви-
дом діяльності органів публічної адміністрації та 
відрізняється від адміністративного нагляду ме-
тою здійснення. Мета адміністративного нагляду – 
це підтримка об'єктів та управління в належному 
стані (в рамках відповідного адміністративно-
правового режиму). Мета моніторингу – отри-
мання й накопичення інформації про стан об'єк-
та управління. При цьому інформація, отримана 
в ході моніторингу, може служити підставою для 
порушення справи про адміністративне правопо-
рушення, а інформація, отримана при проведен-
ні заходів по адміністративному нагляду, в свою 
чергу, може фіксуватися в документації, перед-
баченої нормативно-правовими актами про моні-
торинг. Слід зазначити, що моніторинг земель 
передбачений Земельним кодексом України [13] 
та більш деталізований Положенням про моніто-
ринг земель, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.1993 року № 661 [14].  

Щодо форм здійснення нагляду та контролю 
у сфері охорони земель, то варто зазначити, 
що контроль та нагляд, це ініційоване органом 
публічної адміністрації втручання в діяльність 
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суб’єктів господарювання з метою виявлення 
(перевірки) відповідності певній діяльності (пове-
дінці) та застосування адміністративних санкцій у 
разі виявлення порушення. Чинне законодавство 
та національна юридична наука називають цю 
діяльність як "громадський контроль або нагляд" 
або "адміністративний контроль (нагляд)". Вище-
зазначені повноваження щодо втручання вклю-
чають перегляд документів, фактичну оцінку 
ефективності діяльності суб’єктів господарю-
вання; регулярне отримання інформації (звітів), 
які здійснюються у формі "огляду", "аудиту" та 
"перевірок" [15]. 

На нашу думку, такі форми здійснення конт-
ролю та нагляду, як огляд та перевірка, будуть 
більш ефективними та ґрунтовними щодо сфе-
ри охорони земель після здійснення процедури 
моніторингу як органами публічної адміністрації, 
так і громадськими організаціями. 

Подібної думки з І.М. Коліушко із співавтора-
ми дотримується Т.О. Карабін, який під форма-
ми контролю розуміє способи зовнішнього вира-
ження контрольної діяльності її суб’єктів. Форми 
контролю, які використовуються контролюючими 
органами у практичній діяльності, є різноманіт-
ними і можуть змінюватись залежно від потреб 
та повноважень органів, які його здійснюють. Зо-
крема, сюди відносяться ревізії, перевірки, об-
стеження, інспектування, запити, заслуховування 
звітів, інформацій та повідомлень, спостережен-
ня, експертиза, координація діяльності контро-
люючих органів, розгляд та перевірка скарг і зве-
рнень громадян тощо [16, с.159].  

На нашу думку, моніторинг не слід ототож-
нювати з наглядом або контролем, оскільки він 
не складова частина, а самостійний вид діяль-
ності органів публічної адміністрації у сфері, й 
має свою унікальну мету здійснення. Звідси за-
значимо, що контроль та нагляд у сфері охоро-
ни земель має подібні форми здійснення.  

Питання удосконалення контрольно-
наглядової діяльності органів публічної 
адміністрації у сфері охорони земель 

Враховуючи доцільність розмежування функ-
цій нагляду від контролю органів публічної адмі-
ністрації у сфері охорони земель та закріплення 
функцій моніторингу на законодавчому рівні, а 
не лише Положенням про моніторинг земель 
[14] у сфері охорони земель, пропонуємо: 

1) частину 1 статті 188 Земельного кодексу 
України та частину 1 статті 19 Закону України 
"Про охорону земель", викласти в такій редакції: 

"Державний контроль, державний нагляд та 
моніторинг за використанням та охороною зе-

мель здійснюється, внесеними до Державного 
реєстру контрольних та наглядових органів, ор-
ганами публічної адміністрації, відповідно до 
покладених на них повноважень, визначених 
законом. Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру (Держгеока-
дастр) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України. 

Відповідно до законодавства України утво-
рюються спеціалізовані органи публічної адміні-
страції у сфері використання та охорони землі 
відповідно до принципу територіальності.  

Моніторинг за використанням та охороною 
земель здійснюється органами місцевого само-
врядування та їх виконавчими органами (вико-
навчими комітетами) усіх рівнів та, також, може 
здійснюватися громадськими об'єднаннями із 
зазначенням відповідної мети діяльності в уста-
новчих документах"; 

2) доповнити частину 3 статті 5 Закону Укра-
їни "Про державний контроль за використанням 
та охороною земель" наступним текстом: 

"Моніторинг за використанням та охороною 
земель здійснюється органами місцевого само-
врядування та їх виконавчими органами (вико-
навчими комітетами) усіх рівнів та, також, може 
здійснюватися громадськими об`єднаннями із 
зазначенням відповідної мети діяльності в уста-
новчих документах". 

На нашу думку, унаслідок розширення діяль-
ності громадських організацій та інших об’єд-
нань громадян важливим є надати право здійс-
нювати моніторинг, зокрема, у сфері охорони 
земель таким об’єднанням.  

Вищезазначене підтверджується статтею 21 
Закону України "Про громадські об'єднання", за 
якою йдеться про можливість залучення пред-
ставників громадських об'єднань до вирішення 
важливих державних питань, наприклад, шляхом 
створення консультативно-дорадчих органів, за-
лучення до участі в підготовці державних доку-
ментів, проведенням конференцій та круглих 
столів з актуальних питань, зокрема, у сфері охо-
рони земель. Водночас, така практика потребує 
подальшого поглиблення та вдосконалення [17].  

Запропоновані зміни та доповнення до Зако-
нів України "Про охорону земель", "Про держав-
ний контроль за використанням та охороною 
земель" та Земельного кодексу України сприя-
тимуть розумінню того, що для продуктивного 
виконання органами публічної адміністрації сво-
їх повноважень, державний контроль, нагляд та 
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моніторинг у сфері охорони земель необхідно 
чітко розмежовувати. 

На даний час, контрольними та наглядовими 
повноваженнями у сфері охорони земель, крім 
спеціальних органів виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів наділені й інші органи пуб-
лічної адміністрації, а саме: Кабінет Міністрів 
України як вищий орган державної виконавчої 
влади; центральні органи виконавчої влади (мі-
ністерства та відомства) у межах наданих їм 
повноважень; місцеві органи державної вико-
навчої влади – державні адміністрації в облас-
тях, районах областей, містах Києві та Севасто-
полі та районах цих міст.  

Контроль органів місцевого самоврядування у 
сфері охорони земель, як правило, передбачає: 
контроль за станом використання земель, за 
станом виконання заходів щодо охорони земель; 
контроль за наявністю у землевласників і земле-
користувачів документів, що підтверджують їхні 
права на землю, проектної документації тощо [18]. 

Наразі в Україні відсутній єдиний орган пуб-
лічної адміністрації, який би здійснював конт-
роль у сфері охорони землі. Функція контролю у 
сфері охорони земель розпорошена між різними 
органами виконавчої влади та місцевого самов-
рядування, взаємодія яких є неефективною або 
зовсім відсутня. Й тут цілком слушною є позиція 
А.О.Юрченка, що дублювання функцій і відсут-
ність взаємодії центрального органу виконавчої 
влади із земельних ресурсів з іншими центра-
льними органами виконавчої влади, місцевими 
органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування знижує ефективність ро-
боти цих гілок влади [19, с.72]. 

Висновки 

1. Діяльність органів публічного адміністрації 
у сфері охорони земель в Україні повинна охоп-

лювати три напрями – контроль, нагляд та моні-
торинг, які мають бути реалізовані на всіх рівнях 
управління державою із залученням громадсь-
ких організацій. Контроль повинен сприяти усу-
ненню порушень у сфері охорони земель та пі-
двищувати ефективність здійснення державної 
влади. Нагляд же має попереджувати виник-
нення порушень у сфері охорони земель та за-
безпечувати реалізацію контрольної функції в 
цілому. Моніторинг має сприяти злагодженій 
комунікації органів місцевого самоврядування 
та громадськими організаціями громадськості з 
органами публічної адміністрації у сфері охоро-
ни земель з метою пошуку шляхів удосконален-
ня захисту земель України різного призначення 
від несанкціонованих дій.  

2. Потребують на розмежування контрольні 
та наглядові повноваження органів публічної 
адміністрації у сфері охорони земель. При цьо-
му, контроль та нагляд взаємопов’язані між со-
бою важливістю застосування під час діяльності 
органів публічної адміністрації у сфері охорони 
земель, але залишаються самостійними спо-
собами попередження виникнення порушень у 
сфері охорони земель з різним суб’єктним 
складом. 

Конфлікт інтересів 

Автори статті заявляють про відсутність 
конфлікту інтересів або порушення права інте-
лектуальної власності будь-яких третіх осіб. 

Вираз вдячності  

Стаття підготовлена згідно з планом науко-
во-дослідних робіт кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права факуль-
тету історії та права Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 
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