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ВСТУП
Охорона земель — це система правових, орга�

нізаційних, економічних та інших заходів, спрямо�
ваних на раціональне використання земель, запо�
бігання необгрунтованому вилученню земель
сільськогосподарського призначення, захист від
шкідливого антропогенного впливу, відтворення і
підвищення родючості грунтів, підвищення про�
дуктивності земель лісового фонду, забезпечення
особливого режиму використання земель приро�
доохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико�культурного призначення [1, ст. 162].

Зміст охорони земель полягає в: обгрунтуванні
і забезпеченні раціонального землекористування;
захисті сільськогосподарських угідь, лісових зе�
мель та чагарників від необгрунтованого їх вилу�
чення для інших потреб; захисті земель від ерозії,
селів, підтоплення, заболочення, вторинного засо�
лення, пересушення, ущільнення, забруднення
відходами виробництва, хімічними та радіоактив�
ними речовинами та від інших несприятливих при�
родних і техногенних процесів; збереженні при�
родних водно�болотних угідь; попередженні по�
гіршення естетичного стану та екологічної ролі ан�
тропогенних ландшафтів; консервації деградова�
них і малопродуктивних сільськогосподарських
угідь.

Забезпечення раціонального використання та
охорони земель є одним з основоположних прин�
ципів Земельного кодексу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вимоги законодавства щодо охорони земель

реалізуються шляхом закріплення у правових нор�
мах правил раціонального використання земель�
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них ділянок, регламентації функцій державного
управління земельним фондом країни, а також
шляхом встановлення заходів юридичної відпові�
дальності за порушення земельного законодав�
ства.

Організаційні передумови охорони земель
сільськогосподарського призначення визначають�
ся повноваженнями органів державної влади та
місцевого самоврядування, наданими їм відповід�
но до чинного законодавства України.

ВКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Організаційні аспекти охорони земель в Ук�

раїні.
У главах 2—3 Земельному кодексі України [1,

глави 2—3] та в Законі України "Про охорону зе�
мель" [2, ст. 5—18] зазначено, що регулювання в
галузі охорони земель здійснюють Верховна Рада
України, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, місцеві державні адміністрації, а
також спеціально уповноважені центральні орга�
ни виконавчої влади.

Спеціально уповноваженими центральними
органами виконавчої влади в галузі охорони зе�
мель є:

— центральний орган виконавчої влади з пи�
тань земельних ресурсів;

— центральний орган виконавчої влади з пи�
тань екології та природних ресурсів;

— центральний орган виконавчої влади з пи�
тань аграрної політики.

До повноважень Верховної Ради України в га�
лузі охорони земель належать:
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— визначення засад державної політики в га�
лузі використання та охорони земель;

— затвердження загальнодержавних програм
щодо використання та охорони земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до Конституції України.

До повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим на території республіки в галузі
охорони земель належать:

— забезпечення реалізації державної політики
в галузі використання та охорони земель;

— участь у реалізації загальнодержавних про�
грам щодо використання та охорони земель;

— затвердження та участь у реалізації ре�
гіональних (республіканських) програм викорис�
тання та охорони земель, підвищення родючості
грунтів;

— координація діяльності районних і міських
(міст республіканського значення) рад у галузі
охорони земель;

— координація здійснення контролю за вико�
ристанням та охороною земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень обласних рад у галузі охоро�
ни земель належать:

— забезпечення реалізації державної політики
щодо використання та охорони земель;

— участь у реалізації загальнодержавних про�
грам щодо використання та охорони земель на
відповідній території;

— затвердження та участь у реалізації ре�
гіональних програм щодо використання та охоро�
ни земель, підвищення родючості грунтів;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень Київської і Севастопольської
міських рад у галузі охорони земель на їх території
належать:

— затвердження та участь у реалізації цільо�
вих програм, схем та документації із землеустрою
щодо охорони земель;

— участь у реалізації загальнодержавних про�
грам щодо використання та охорони земель на їх
території;

— організація і здійснення контролю за вико�
ристанням та охороною земель комунальної влас�
ності;

— установлення обмежень (обтяжень) у вико�
ристанні, тимчасова заборона (зупинення) чи при�
пинення використання земельної ділянки грома�
дянами та юридичними особами в разі порушення
ними вимог законодавства в галузі охорони земель;

— здійснення контролю за використанням
коштів, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарсько�
го виробництва, пов'язаних з вилученням (вику�
пом) земельних ділянок;

— економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель відповідно до

закону;
— вирішення інших питань у галузі охорони

земель відповідно до закону.
До повноважень районних рад у галузі охоро�

ни земель на території району належать:
— забезпечення реалізації державної політи�

ки щодо використання та охорони земель;
— участь у реалізації регіональних програм

щодо використання та охорони земель, підвищен�
ня родючості грунтів;

— координація діяльності місцевих органів зе�
мельних ресурсів у галузі охорони земель;

— організація землеустрою та затвердження
документації із землеустрою щодо охорони земель
відповідно до закону;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

Повноваження районних у містах рад у галузі
охорони земель визначають міські ради.

До повноважень сільських, селищних, міських
рад у галузі охорони земель на території сіл, се�
лищ, міст належать:

— розробка, затвердження і реалізація цільо�
вих програм та документації із землеустрою щодо
охорони земель відповідно до закону;

— установлення обмежень (обтяжень) у вико�
ристанні, тимчасова заборона (зупинення) чи при�
пинення використання земельної ділянки грома�
дянами та юридичними особами в разі порушення
ними вимог законодавства в галузі охорони земель;

— здійснення контролю за використанням та
охороною земель комунальної власності;

— економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель відповідно до
закону;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень Кабінету Міністрів України в
галузі охорони земель належать:

— реалізація державної політики в галузі ви�
користання та охорони земель;

— розробка і забезпечення виконання загаль�
нодержавних програм використання та охорони
земель;

— розробка і затвердження в межах своїх по�
вноважень нормативно�правових актів у галузі
охорони земель;

— установлення порядку проведення моніто�
рингу земель;

— координація діяльності органів виконавчої
влади в галузі охорони земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень Ради міністрів Автономної
Республіки Крим на території республіки в галузі
охорони земель належать:

— забезпечення реалізації державної політики
в галузі використання та охорони земель;

— участь у розробці та забезпеченні виконан�
ня загальнодержавних та республіканських про�
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грам у галузі охорони земель;
— здійснення контролю за використанням

коштів, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарсько�
го виробництва, пов'язаних з вилученням (вику�
пом) земельних ділянок;

— координація здійснення землеустрою і дер�
жавного контролю за використанням та охороною
земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень місцевих державних адмініст�
рацій у галузі охорони земель належать:

— забезпечення реалізації державної політики
щодо використання та охорони земель;

— участь у розробленні та забезпеченні вико�
нання загальнодержавних і регіональних (респуб�
ліканських) програм у галузі використання та охо�
рони земель;

— здійснення контролю за використанням
коштів, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарсько�
го виробництва, пов'язаних з вилученням (вику�
пом) земельних ділянок;

— координація здійснення державного конт�
ролю за використанням та охороною земель;

— економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель відповідно до
закону;

— установлення обмежень (обтяжень) у вико�
ристанні земель, тимчасова заборона використан�
ня земельної ділянки громадянами та юридични�
ми особами в разі порушення ними вимог законо�
давства щодо охорони земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконав�
чої влади з питань земельних ресурсів у галузі охо�
рони земель належать:

— внесення пропозицій щодо формування дер�
жавної політики в галузі охорони земель і забез�
печення її реалізації;

— участь у розробленні та реалізації загаль�
нодержавних і регіональних програм охорони зе�
мель;

— здійснення державного контролю за вико�
ристанням та охороною земель;

— забезпечення здійснення моніторингу зе�
мель;

— розроблення та затвердження відповідно до
закону нормативно�правових актів, державних
стандартів, норм і правил у галузі охорони земель;

— здійснення контролю за розмірами та по�
рядком визначення втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з
вилученням (викупом) земельних ділянок;

— забезпечення здійснення природно�сіль�
ськогосподарського, еколого�економічного, про�
тиерозійного та інших видів районування (зону�
вання) земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконав�
чої влади з питань екології та природних ресурсів
у галузі охорони земель належать:

— участь у розробці та реалізації загальнодер�
жавних і регіональних програм використання та
охорони земель;

— здійснення державного контролю за вико�
ристанням та охороною земель;

— обмеження чи зупинення (тимчасово) або
припинення діяльності підприємств і об'єктів не�
залежно від їх підпорядкування та форм власності
відповідно до закону, якщо їх експлуатація
здійснюється з порушенням законодавства про
охорону земель;

— участь у здійсненні природно�сільськогос�
подарського, еколого�економічного, протиерозій�
ного та інших видів районування (зонування) зе�
мель;

— участь у розробці нормативно�правових
актів у галузі охорони земель;

— участь у розробці та здійсненні заходів щодо
економічного стимулювання використання та охо�
рони земель;

— організація моніторингу земель;
— подання позовів про відшкодування шкоди

і втрат, заподіяних внаслідок порушення законо�
давства України про охорону земель;

— здійснення міжнародного співробітництва
з питань охорони земель;

— вирішення інших питань у галузі охорони
земель відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконав�
чої влади з питань аграрної політики в галузі охо�
рони земель належать:

— організація розроблення та реалізація за�
гальнодержавних і регіональних програм відтво�
рення родючості грунтів;

— участь у формуванні та реалізації держав�
ної політики з використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення;

— організація розробки в установленому за�
коном порядку стандартів, норм і правил з охоро�
ни та підвищення родючості грунтів;

— проведення моніторингу грунтів та агро�
хімічної паспортизації земель сільськогосподарсь�
кого призначення;

— участь у здійсненні природно�сільськогос�
подарського, еколого�економічного, протиерозій�
ного та інших видів районування (зонування) зе�
мель;

— розроблення і впровадження рекомендацій
та заходів щодо забезпечення родючості грунтів і
застосування агрохімікатів;

— розроблення механізмів економічного сти�
мулювання впровадження заходів щодо викорис�
тання та охорони земель і підвищення родючості
грунтів;

— організація та здійснення державного кон�
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тролю за дотриманням законодавства про пести�
циди і агрохімікати в сільськогосподарському ви�
робництві відповідно до закону;

— вирішення інших питань у галузі охорони
родючості грунтів відповідно до закону.

Державний контроль за використанням та охо�
роною земель здійснює центральний орган вико�
навчої влади з питань земельних ресурсів, а за до�
держанням вимог законодавства про охорону зе�
мель — центральний орган виконавчої влади з пи�
тань екології та природних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади з питань
аграрної політики проводить моніторинг родю�
чості грунтів та агрохімічну паспортизацію земель
сільськогосподарського призначення.

Самоврядний контроль за використанням та
охороною земель здійснюють сільські, селищні,
міські, районні та обласні ради.

Громадський контроль за використанням та
охороною земель здійснюють громадські інспек�
тори, які призначаються відповідними органами
місцевого самоврядування і діють на підставі по�
ложення, затвердженого центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

2. Правова охорона земель України.
Ефективність охорони в багатьох випадках за�

лежить від дієвості тих норм права, які регулюють
охорону цих суспільних відносин. Тому важливо
мати правові норми, які забезпечували б надійну
охорону земель. Будь�яка правомочність має зна�
чення лише тоді, коли реально забезпечується, іна�
кше вона втрачає своє значення, силу і дієвість [4].

Встановлюючи диференціацію правових ре�
жимів різних категорій земель, особливості зе�
мельної правосуб'єктності власників земельних
ділянок та землекористувачів, права та обов'язки
учасників земельних правовідносин, держава тим
самим проводить політику охорони земель [5].
Таким чином, охорона земель здійснюється як на
регулятивному, так і на охоронюваному рівні реа�
лізації правовідносин.

В юридичній літературі охорону земель розг�
лядають у широкому та вузькому розумінні. Охо�
рона земель у широкому розумінні включає в себе
весь комплекс регулятивних правовідносин, у яких
опосередковуються організаційні, економічні, на�
уково�технічні заходи, що спрямовані на забезпе�
чення збереження земель, їх ощадливе та раціо�
нальне використання. Здійснення цих заходів
відбувається за допомогою державно�владного
впливу на поведінку учасників земельних право�
відносин. Таким чином, це свідчить про наявність
системи правових заходів як форми юридичної
реалізації економічних, організаційних, науково�
технічних заходів, з одного боку, а з іншого, — про
відносно самостійну групу заходів охорони земель
як правової охорони земель, тобто у вузькому кон�
кретно�юридичному розумінні.

Правову охорону земель не можна розгляда�
ти лише в плані боротьби з конкретними, вже

вчиненими правопорушеннями. Охорона земель
починається не із застосування норм права за вчи�
нене правопорушення у цій сфері суспільних
відносин, а з розробки і прийняття нормативно�
правових актів, направлених на охорону земель.
Від того, наскільки повно і всебічно питання охо�
рони земель урегульовані в законодавчих актах,
залежатиме ефективність їх охорони. Норми пра�
ва проявляються з набранням чинності закону,
який містить ці норми, а не з моменту вчинення
винним правопорушення.

Охорона земель досягається не тільки за до�
помогою санкцій, а й за допомогою матеріальних
стимулів. Засоби охорони, які стимулюють належ�
ну поведінку, зі зростанням рівня свідомості і ви�
хованості людей будуть поступово витісняти і за�
міняти собою міру відповідальності, тобто це за�
соби охорони стримувального характеру. Отже,
проблему правової охорони земель необхідно роз�
глядати в більш широкому аспекті, пам'ятаючи, що
основною метою є її запобіжне, профілактичне
значення. Як кажуть у народі, мудрий законода�
вець попередить злочин, щоб не бути вимушеним
потім карати за нього.

З юридичного погляду правову охорону земель
потрібно розглядати як:

— окремий інститут земельного права та за�
конодавства;

— один із визначальних принципів земельного
права як природоресурсної галузі;

— юридичну гарантію у правовому механізмі
захисту земельних прав;

— систему юридичних обов'язків учасників
земельних правовідносин;

— елемент правового режиму земель;
— форму управлінської діяльності у сфері ви�

користання, відтворення та збереження земель;
— сукупність юридичних процедур із відпові�

дними стадіями та етапами.
Основним завданням правової охорони земель

є забезпечення збереження та відтворення земель�
них ресурсів, екологічної цінності природних і
набутих якостей земель.

Важливу роль у здійсненні завдань правової
охорони земель відіграє держава шляхом виконан�
ня ряду своїх функцій, які закріплені в чинному
законодавстві, зокрема шляхом: законодавчого
регулювання земельних відносин; розробки та ре�
алізації загальнодержавної та місцевих програм
раціонального використання земель, підвищення
родючості грунтів, охорони земельних ресурсів у
комплексі з іншими природоохоронними захода�
ми; передачі (продажу) земельних ділянок у
власність та надання їх у користування, вилучен�
ня (викупу) земель для суспільних потреб; держав�
ної реєстрації прав на землю та інше нерухоме
майно; поділу земельного фонду країни на кате�
горії земель та визначення цільового призначення
земельних ділянок; організації землеустрою; ве�
дення державного земельного кадастру; здійснен�



ЕКОНОМІКА АПК

20

ня моніторингу грунтів; здійснення державного
контролю за використанням та охороною земель.

У процесі здійснення правової охорони земель
держава виконує чотири основні функції: регулю�
ючу, стимулюючу, контрольну та каральну.

Регулююча функція правової охорони земель
полягає у встановленні правил раціонального ви�
користання земельних ресурсів. Передусім такі
правила встановлюються у формі обов'язків влас�
ників і користувачів земельних ділянок щодо їх
раціонального використання, нормативів допусти�
мої експлуатації земель, нормативів їх якісного
стану та допустимого антропогенного наванта�
ження на земельні ресурси. Так, у Земельному ко�
дексі України визначені обов'язки осіб, що вико�
ристовують земельні ділянки [1, ст. 91,96].

Стимулююча функція правової охорони зе�
мель полягає у запровадженні економічних сти�
мулів раціонального використання та охорони зе�
мельних ресурсів. Такі стимули передбачені в
статті 205 Земельного кодексу України, згідно з
якою економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель спрямоване на
підвищення зацікавленості власників і користу�
вачів земельних ділянок у виконанні вимог зако�
нодавства щодо охорони земельних ресурсів. Кон�
трольна функція правової охорони земель поля�
гає у здійсненні відповідними органами державної
влади та місцевого самоврядування державного
контролю за використанням та охороною земель.
Провідна роль у здійсненні такого контролю на�
лежить Державній інспекції з контролю за вико�
ристанням та охороною земель — урядовому орга�
ну державного управління, який діє у складі Дер�
жкомзему. Крім того, державний контроль за ви�
користанням та охороною земель здійснюють
Міністерство охорони навколишнього природно�
го середовища України, Державний комітет лісо�
вого господарства України, Міністерство охоро�
ни здоров'я України та інші центральні органи ви�
конавчої влади. Нарешті, Земельним кодексом
України на органи місцевого самоврядування по�
кладений обов'язок здійснення самоврядного кон�
тролю за використанням та охороною земель, які
перебувають у комунальній власності.

Каральна функція правової охорони земель
проявляється у встановленні санкцій за порушен�
ня правил раціонального використання і охорони
земель та їх застосуванні до порушників земель�
ного законодавства. Санкції за порушення норм
земельного законодавства застосовуються судами,
а також державними інспекторами з контролю за
використанням і охороною земель та деякими
іншими посадовими особами.

ВИСНОВКИ
Організаційні передумови охорони земель

сільськогосподарського призначення визначають�
ся повноваженнями органів державної влади та
місцевого самоврядування, наданими їм відповід�

но до чинного законодавства України. Регулюван�
ня в галузі охорони земель здійснюють Верховна
Рада України, Верховна Рада Автономної Респуб�
ліки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, місцеві державні адм�
іністрації, а також спеціально уповноважені цен�
тральні органи виконавчої влади в межах повно�
важень.

Правова охорона земель являє собою систему
врегульованих нормами права організаційних,
економічних та інших суспільних відносин щодо
забезпечення раціонального використання земель�
ного фонду країни, запобігання необгрунтовано�
му вилученню земель із сільськогосподарського
обороту, захист земельних ресурсів від шкідливих
антропогенних впливів, а також на відтворення та
підвищення родючості грунтів, продуктивності
земель лісового фонду, забезпечення особливого
правового режиму земель природоохоронного, оз�
доровчого, рекреаційного та історико�культурно�
го призначення.

Правову охорону земель не можна розгляда�
ти лише в плані боротьби з конкретними, вже вчи�
неними правопорушеннями. Охорона земель по�
чинається не тільки із застосування норм права за
вчинене правопорушення у цій сфері суспільних
відносин, а з розробки і прийняття нормативно�
правових актів, направлених на охорону земель.
Від того, наскільки повно і всебічно питання охо�
рони земель урегульовані в законодавчих актах,
залежатиме ефективність їх охорони.

Основним завданням правової охорони земель
є забезпечення збереження та відтворення земель�
них ресурсів, екологічної цінності природних і
набутих якостей земель.

У процесі здійснення правової охорони земель
держава виконує чотири основні функції: регулю�
ючу, стимулюючу, контрольну та каральну.
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