
Публiчне право № 1 (33) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

82  

 

  

Антон Лівак, 

аспірант кафедри фінансового права  

Національного університету державної  

фіскальної служби України 

  

 

 

 

 

 

 

УДК 342.5 
 

Публічне адміністрування у сфері обігу 
земель сільськогосподарського 

призначення 
 
 

Здкдйщла одсмока в Укоаїлз 
цмоіфлм влмпзрщ жкілз в псдоі мбігу 
ждкдйщлзт одпуопів. Рдсмока жвм-
гзрщпя гм мбпйугмвувалля нмродб 
уфаплзків мбігу ждкдйщ, які буйз лд-
мбтіглі оаліхд ра йзхд угмпкмлайыє 
жапраоійі кдрмгз нубйіфлмгм агкіліп-
роувалля в уіи псдоі. Поз ущмку, 
нубйіфлд агкіліпроувалля нмвзллм 
карз ла кдрі првмодлля війщлмгм озл-
ку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля, цм нмродбує гмпйі-
гедлля іплуыфмї кмгдйі озлку ра її 
мплмвлзт номбйдк.  

Дмпйігедлляк номбйдк нубйіфлм-
гм агкіліпроувалля в рмку фзпйі, айд 
лд взкйыфлм у псдоі ждкдйщлзт віг-
лмпзл ра взкмозпралля ждкдйщлзт 
гійялмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм ноз-
жлафдлля жаикайзпя багарм вірфзжля-
лзт вфдлзт ра ілмждклзт вфдлзт, жмк-
одка А. Ф. Мдйщлзк, О. Ю. Обмйдл-
пщкзи, D. Keeling, Т. Б. Сдкдлфук, 
П. Ю. Подпіф, О. В. Пдроук ра іл. 
Загаймк їт гмпйігедлля прмпувайзпя, 
як нубйіфлмгм агкіліпроувалля в уі-
ймку, рак і нубйіфлмгм агкіліпроу-
валля в псдоі ждкдйщлзт віглмпзл. 
Помрд, емгдл ж лзт лд гмпйігеував 
мпраллі рдлгдлуії нубйіфлмгм агкіліп-
роувалля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщ-

кмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в 
Укоаїлі ра ндопндкрзвз имгм омжвзр-
ку. 

Мдра праррі взпвірйзрз мплмвлі 
номбйдкз нубйіфлмгм агкіліпроувал-
ля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі. 
Коік ущмгм, прарря кає ла кдрі взжла-
фзрз мплмвлі ланоякз омжвзрку нуб-
йіфлмгм агкіліпроувалля у уіи псдоі. 

Ддякзкз вірфзжлялзкз лаукмв-
уякз жомбйдлм взплмвмк, цм, рак 
жвалд, нубйіфлд уноавйілля ланоав-
йдлд ла жгіиплдлля ра одайіжауіы ну-
бйіфлзт ноав абм ілрдодпів і вкйыфає 
ндвлі пкйагмві. Змкодка, в ндоху 
фдогу, уд гдоеавлд уноавйілля, гд 
пуб‘єкрмк взпрунаырщ могалз гдоеа-
влмї вйагз. Доугмы пкйагмвмы нубйі-
флмгм уноавйілля є гомкагпщкд 
уноавйілля, гд пуб‘єкрмк є гомкагпщкі 
ілпрзрурз. Ддоеавлд уноавйілля вігі-
гоає ваейзву омйщ у пзпрдкі нубйіф-
лмгм уноавйілля. Ддоеавлд уноав-
йілля жгіиплыє уноавйілпщкзи внйзв 
ла впі псдоз пупнійщлмгм езрря [1, 
п. 132]. 

В пвмы фдогу, рдокіл «нубйіфлд 
уноавйілля» (алгй. Public-
management) вндохд взкмозправ алг-
йіипщкзи гдоеавлзи пйуебмвдущ Дд-
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пкмлг Кійілг у 1972 о. «Пубйіфлд 
уноавйілля – уд нмхук у лаикоацзи 
пнмпіб взкмозпралля одпуопів жагйя 
гмпяглдлля ноімозрдрлзт уійди гдо-
еавлмї нмйірзкз» [2]. 

Поз ущмку, нмтмгедлля нмлярря 
«нубйіфлзи» игд віг йарзлпщкмгм пйм-
ва Publicus – пупнійщлзи, лаомглзи, 
гомкагпщкзи. Ммвмжлавдущ йдкпзкм-
ймг ра ндодкйагаф Юйіал Кмбзйялпщ-
кзи у пвмєку йарзлпщкм-укоаїлпщкмку 
пймвлзку пймвм publicus ндодкйагає 
як «йыгмвзи, лаомглзи, гомкагпщкзи, 
гдоеавлзи» [3]. 

Агкіліпроувалля, в пвмы фдогу 
омжукієрщпя, як могаліжауіилм-
омжнмоягфзи кдрмг гдоеавлмгм 
уноавйілля, якзи взкмозпрмвуєрщпя 
могалакз гдоеавлмї вйагз. Тмбрм, 
агкіліпроувалля уд быомкоарзфлзи 
кдрмг уноавйілля пупнійщпрвмк, цм 
ґоулруєрщпя ла пзйі и аврмозрдрі вйа-
гз, рмбрм в лакажат, нмпралмват, омж-
нмоягедллят, вкажівкат ра ілпроукуі-
ят. Такзк фзлмк, нубйіфлд агкіліпр-
оувалля – уд кдрмг уноавйілля, якзи 
ж мглмгм бмку жабджндфує лагалля 
пупнійщпрву нмпйуг цмгм жакмлмгав-
прва, ж ілхмгм бмку – одайіжауія мб-
оалмгм рзну нмйірзкз, яку врійыырщ 
гдоеавлі пйуебмвуі, якзк буйм гдйд-
гмвалм нмвлмваедлля ніг фап вмйдвз-
явйдлля лаомгу ла взбмоат, як в кд-
еат Укоаїлз, рак і жакмогмлмк, у впіт 
ланоякат її номяву [4, п. 388]. 

На пщмгмгліхліи гдлщ номгмв-
едлля ждкдйщлмї одсмокз є лдмбтіг-
лмы пкйагмвмы фапрзлмы дкмлмкіф-
лзт і нмйірзфлзт ндодрвмодлщ. Дм 
ракзт ндодрвмодлщ кмела віглдпрз 
смокувалля і пралмвйдлля озлкмвзт 
віглмпзл у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Дмуі-
йщліпрщ гмкмоіллзт ндодрвмодлщ у 
ждкдйщлзт віглмпзлат жукмвйдла лд-
нмпйігмвліпры їт омжвзрку. Така лд-
нмпйігмвліпрщ жлафлмы кіомы 
нмв‘яжала ж лджавдохдліпры ндодтіг-
лмгм ндоімгу ніпйя омжнагу СРСР. 
Змкодка, сакрзфлмы лаявліпры кмйд-
крзвлмї вйаплмпрі ла ждкйы в рми 
кмкдлр, кмйз ла жакмлмгавфмку оівлі 
рака вйапліпрщ гд-ыод вігкілдла. Бі-
йщхд рмгм, мбкдедлля гдоеавмы ноа-

ва ла омжнмоягедлля ждкдйщлзкз 
гійялкакз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля в оаккат кмоармоіы ла 
номгае ракзт ждкдйщ првмоыє пупні-
йщлу пзруауіы, яка нмомгеує лмві 
дранз  ждкдйщлмї одсмокз. Влапйігмк 
вігкілз гдоеавлмї кмлмнмйії ла ждк-
йы, ндодваелу кійщкіпрщ ждкдйщ пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в 
Укоаїлі ндодгалм у нозварлу вйап-
ліпрщ гомкагялак в оаккат омжнаы-
валля, якд буйм іліуіимвалм ла нігпра-
ві Укажу Поджзгдлра Укоаїлз «Пом 
нмоягмк наывалля ждкдйщ, ндодгалзт 
у кмйдкрзвлу вйапліпрщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкзк нігнозєкпрвак і могаліжа-
уіяк» №720/95 віг 08.08.1995 о. [5]. 

Такд нубйіфлд агкіліпроувалля 
нозжвдйм гм прзтіилмгм урвмодлля 
фзпйдллзт нозварлзт агоаолзт нігн-
озєкпрв, влапйігмк фмгм вігбуймпя 
нмоухдлля пзпрдкз оауімлайщлмгм 
ждкйдкмозпрувалля пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзкз ждкйякз. Вйаплзкакз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт угігщ, а уд 
ндодваелм каймжабджндфдлі вдопрвз 
пійщпщкмгм лапдйдлля, каиед вжагайі 
лд взкмозпрмвуырщпя ждкйя пакмп-
ріилм і сакрзфлм вмлз лд каырщ км-
ейзвмпрі внйзварз ла прал пвмїт жд-
кдйщлзт гійялмк. 

З мгйягу ла жгагалі сакрмоз, па-
кмпріилм псмокувайапщ ндвла кмгдйщ 
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля. Рджуйщрармк првмодлмї 
в Укоаїлі модлглмї кмгдйі взкмозп-
ралля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля,  прайа лджауікавйдліпрщ 
агоаолзт нігнозєкпрв у вкйагаллі 
канірайу в нігвзцдлля омгыфмпрі 
ґоулрів, як мплмвлу проардгіы ждкйд-
кмозпрувалля в гмвгмпромкмвіи ндоп-
ндкрзві. Оодлгмвала ждкйя взкмозп-
рмвуєрщпя ж какпзкайщлзк взпла-
едлляк гйя кмомркмпромкмвмгм 
мрозкалля какпзкайщлмгм нозбурку. 
Хмфа и рака рдлгдлуія вроафає нмпйі-
гмвлзків, агед рака кмгдйщ ждкйдкм-
озпрувалля кає взкйыфлм кмомркм-
промкмвзи таоакрдо. Поз ущмку, гіы-
фі смокз, кдрмгз ра кмгдйі нубйіфлм-
гм агкіліпроувалля в псдоі мбігу жд-
кдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля, нм-пурі йзхд нозпрмпмвуырщпя 
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гм нмродб озлку абм ілрдодпів гдоеа-
вз, айд лд каырщ ла кдрі омжвзрмк 
озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля в Укоаїлі. Суфаплі кд-
рмгз нубйіфлмгм агкіліпроувалля в 
жгагаліи псдоі лд жагмвмйщляырщ жа-
нзрз пщмгмгліхлщмгм фапу, мпкійщкз 
їт мноауывалля взкмлуваймпщ бдж 
гдрайіжауії ра жа вігпурліпры фіркзт 
козрдоіїв ноавмвзт кдталіжків одгу-
йывалля у взкмозпраллі і мтмомлі 
ждкдйщ. 

Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпр-
оувалля в псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ла 
жакмлмгавфмку оівлі є Вдотмвла Рага 
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Міліп-
рдопрвм агоаолмї нмйірзкз і номгмвм-
йщпрва Укоаїлз ра Ддоеавла пйуеба 
Укоаїлз ж нзралщ гдмгджії, каормгоа-
сії ра кагапроу (гайі – Ддоегдмка-
гапро), яка є удлроайщлзк могалмк 
взкмлавфмї вйагз, гіяйщліпрщ якмгм 
пноякмвуєрщпя і кммогзлуєрщпя Кабі-
лдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж Мілі-
проа агоаолмї нмйірзкз ра номгмвмйщ-
прва і якзи одайіжує гдоеавлу нмйі-
рзку в рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм у 
псдоі, ждкдйщлзт віглмпзл, ждкйдупр-
омы, у псдоі Ддоеавлмгм ждкдйщлмгм 
кагапроу, гдоеавлмгм лагйягу (кмлр-
омйы) в агомномкзпймвмку кмкнйдкпі 
в фапрзлі гмрозкалля ждкдйщлмгм 
жакмлмгавпрва, взкмозпралля ра мтм-
омлз ждкдйщ упіт кардгмоіи і смок 
вйаплмпрі, омгыфмпрі ґоулрів. 
Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпроу-
валля в псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ла оівлі 
взкмлалля мбоалмгм рзну нмйірзкз у 
уіи псдоі, нмймедлщ лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів ра лагалля агкіліпр-
оарзвлзи нмпйуг є ндодваелм оаимл-
лі гдоеавлі агкіліпроауії, могалз кі-
пудвмгм пакмвоягувалля ра рдозрмоі-
айщлі могалз Ддоегдмкагапроу, які 
взкмлуырщ пвмї сулкуії в псдоі мбігу 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля в оаккат лагалзт їк нмвлм-
ваедлщ. 

Так, жагайщла нмйірзка пуб‘єкрів 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ла жакм-
лмгавфмку оівлі жвмгзрщпя гм угм-
пкмлайдлля іплуыфмї модлглмї кмгдйі 

кмозпрувалля ждкйякз пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля. Угмпкмла-
йдлля мбоалмгм рзну нмйірзкз у псд-
оі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкм-
гм нозжлафдлля лаоажі жвмгзрщпя гм 
кмгдоліжауії ждкдйщлзт рмогів цмгм 
ноав ла ждкйі гдоеавлмї ра кмку-
лайщлмї вйаплмпрі, угмпкмлайдлля 
кдрмгів кмлромйы ра лагйягу у псд- 
оі оауімлайщлмгм взкмозпралля жд-
кдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля.  

Поз ущмку, лд взоіхуырщпя мп-
лмвлі номбйдкз мбігу ждкдйщ пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в 
Укоаїлі, жмкодка вігпурліпрщ війщлмгм 
озлку мбігу ракзт ждкдйщ. Така пзру-
ауія жукмвйдла іплувалляк кмоарм-
оіы ла номгае ждкдйщ пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля, які буйз 
мрозкалі їт вйаплзкакз влапйігмк 
омжнаывалля. З 2008 омку кмоармоіи 
сакрзфлм буйм жомбйдлм бджпромкм-
взк, имгм промк буйм номгмведлм гм 
лабоалля фзллмпрі жакмлакз Укоаїлз 
ном гдоеавлзи ждкдйщлзи кагапро ра 
ном озлмк ждкдйщ. Помдкрз жакмлів 
ном озлмк ждкдйщ лдмглмоажмвм омж-
омбйявпя оіжлзкз пуб‘єкракз нубйіф-
лмгм агкіліпроувалля, які жгагувайз-
пя взцд, номрд гм їт нозилярря гійм 
лд гіихйм [6]. 

Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпр-
оувалля ла оівлі взкмлалля мбоалмгм 
рзну нмйірзкз в уіи псдоі в оаккат 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ыозгзф-
лзк і сіжзфлзк мпмбак лагаырщпя в 
рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм лапрунлі 
агкіліпроарзвлі нмпйугз цмгм ждкдйщ 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: 

 лагалля ноав кмозпрувалля і 
ноава вйаплмпрі ла ждкдйщлі гійялкз 
гдоеавлмї ра кмкулайщлмї вйаплмпрі 
– оаимллзкз гдоеавлзкз агкіліпр-
оауіякз, могалакз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, рдозрмоіайщлзкз могала-
кз Ддоегдмкагапроу[6]; 

 лагалля гмжвмйу ла омжомбку 
ра жарвдогедлля номдкрів ждкйдупр-
омы цмгм ждкдйщлзт гійялмк гйя 
нмгайщхмгм лагалля їт у вйапліпрщ 
абм у кмозпрувалля - оаимллзкз 
гдоеавлзкз агкіліпроауіякз, мога-
лакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, рд-
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озрмоіайщлзкз могалакз Ддоегдмка-
гапроу [6]; 

 номвдгдлля гдоеавлмї одєпр-
оауії ждкдйщлзт гійялмк ра жкіл гм 
лзт в Ддоеавлмку ждкдйщлмку кага-
проі - рдозрмоіайщлзкз могалакз Дд-
оегдмкагапроу [7]; 

 взгафа гмкукдлрауії ном ждкд-
йщлі гійялкз ж Ддоеавлмгм ждкдйщлм-
гм кагапроу - рдозрмоіайщлзкз мога-
лакз Ддоегдмкагапроу [7]; 

 номвдгдлля гдоеавлмї одєпр-
оауії ноав ла ждкдйщлі гійялкз в 
Ддоеавлмку одєпроі одфмвзт ноав ла 
лдоутмкд каилм – гдоеавлзкз од-
єпроармоакз оаимллзт гдоеавлзт 
агкіліпроауіи, могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, лмраоіупакз ра ілхз-
кз акодгзрмвалзкз пуб‘єкракз [8]; 

 іліуіывалля и номвдгдлля жд-
кдйщлзт рмогів цмгм ноав кмозпру-
валля ра ноав вйаплмпрі ла ждкдйщлі 
гійялкз гдоеавлмї и кмкулайщлмї 
вйаплмпрі – оаимллзкз гдоеавлзкз 
агкіліпроауіякз, могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, рдозрмоіайщлзкз 
могалакз Ддоегдмкагапроу [6]; 

 ілхі агкіліпроарзвлі нмпйугз 
в оаккат лагалзт нмвлмваедлщ. 

Як вбафаєрщпя ж взцдвзкйагдлм-
гм, впі жажлафдлі агкіліпроарзвлі нмп-
йугз лагаырщпя рдозрмоіайщлзкз 
могалакз удлроайщлзт могалів взкм-
лавфмї вйагз абм могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, цм нмв‘яжалд ж гд-
удлроайіжауієы вйагз в оаккат нуб-
йіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі мбігу 
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля в Укоаїлі. 

Ваорм жажлафзрз, цм пуфаплі   
рдлгдлуії могаліжауії нубйіфлмї    
агкіліпроауії коаїл ЄС бажуырщпя ла 
гдкмкоарзфліи гдудлроайіжауії вйа-
гз, цм жгіиплыєрщпя хйятмк ндод-
галля гмпрарліт нмвлмваедлщ ла 
лаибйзефзи гм йыгди оівдлщ вйагз. 
Напйігкмк ракзт одсмок прайм омж-
хзодлля кмкндрдлуії одгімлайщлзт 
ра кіпудвзт могалів вйагз, рмбрм 
гдудлроайіжауія уноавйілля, а ракме 
укоунлдлля агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзт мгзлзущ (Швдуія, 
Бдйщгія, Нікдффзла, Далія, Пмйщца) 
[9 п. 43]. 

Помрд, впі жгагалі агкіліпроарзвлі 
нмпйугз одайіжуырщпя в оаккат вз-
жлафдлзт жакмлмк нмвлмваедлщ віг-
нмвіглзт пуб‘єкрів нубйіфлмгм агкілі-
проувалля. Помрд, пакд їт іплувалля, 
вгмпкмлайдлля абм кмгдоліжауія лд 
жгарла взоіхзрз номбйдку у псдоі 
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля.  

Срвмодлля бійщх дсдкрзвлзт кд-
таліжків нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
ла номудп мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля лдмбтіглм 
одайіжмвуварз фдодж нмєглалля ракзт 
пкйагмвзт гдоеавлмї нмйірзкз у жга-
галіи псдоі: нм-ндохд, лдмбтіглм 
нозилярз жакмл ном озлмк ждкдйщ 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля 
в Укоаїлі, цм гапрщ жкмгу вігкілзрз 
кмоармоіи ла номгае ждкдйщ пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ра 
псмокуварз війщлзи озлмк ракзт 
ждкдйщ. Цд гапрщ нмхрмвт гйя омжбу-
гмвз ілсоапроукруоз ждкдйщлмгм мбі-
гу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нозжлафдлля в Укоаїлі. Пм-гоугд, 
пуб‘єкрз нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
хйятмк омжомбкз ра жгіиплдлля аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвзт жапмбів нм-
взллі впралмвзрз кдталіжкз нмєг-
лалля гдоеавлзт, гомкагпщкзт ра 
нозварлзт ілрдодпів. Здкйі пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля є мглзк 
ж лаиваейзвіхзт одпуопів бугщ-якмї 
гдоеавз. Тмку, пакд іж узк нмв‘яжала 
пзруауія, цм кмлуднруайщлі жапагз 
ждкдйщлмї нмйірзкз гдоеавз ндодгба-
фдлі у нйалмвзт абм номгоаклзт гм-
кукдлрат вйаглзт ілпрзрурів і в нм-
гайщхмку омжвзваырщпя фдодж нмйм-
едлля жакмлмгавпрва ра ілхі лмокз, 
цм одгйакдлруырщ омбмру пуб‘єкрів 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля, які жгіи-
плыырщ уноавйілля у псдоі мбігу жд-
кдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжла-
фдлля. Пм-родрд, пйіг жавдохзрз см-
окувалля пзпрдкз кагапроу, одєпроа-
уії ждкдйщ ра жомбзрз номпріхд ном-
удгуоу взгійдлля ждкдйщлзт гійялмк 
ра їт смокувалля в Ддоеавлмку жд-
кдйщлмку кагапроі. Коік ущмгм, лдмб-
тіглм лаодхрі нозєгларзпя гм ілрдо-
лауімлайщлзт ілсмокауіилзт кдоде ж 
гмпйігедлля нзралщ омжвзрку ждкд-



Публiчне право № 1 (33) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

86  

йщлзт віглмпзл, номалайіжуварз пзру-
ауіы і омжомбзрз проардгіы омжвзрку 
ждкдйщлзт віглмпзл, вкйыфзвхз ном-
гоакз омжвзрку агоаолмгм пдкрмоу ра 
пійщпщкзт рдозрмоіи, віггаыфз ндод-
вагу прзкуйыыфзк жатмгак, а лд пал-
куіяк, мбкдедлляк і нозкупак. Вао-
рм жажлафзрз, цм мплмвлзкз сакрм-
оакз жгіиплдлля нмпйігмвлмї нмйірз-

кз у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм нозжлафдлля є рака нм-
йірзка, яка нмвзлла жаномнмлуварз 
ноакрзфлу і нмпйігмвлу пукунліпрщ 
нмймедлщ ра жапмбів, які омжгйяга-
ырщпя, як жакмллі ра жоуфлі гйя уфап-
лзків озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нозжлафдлля. 
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Лівак А. П. Пубйіфлд агкіліпроувалля у псдоі мбігу ждкдйь пійьпькмгмпнмгао-

пькмгм нозжлафдлля 
Здкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі, лд гзвйяфзпщ ла іпрмрлі 

бао‘єоз жі прмомлз жакмлмгавпрва, жгіиплыырщ мбіг жа укмвакз, які гзкруырщ рілщмвзи 
і одайщлзи озлкз ракзт ждкдйщ, жажвзфаи у вігнмвіглмпрі гм ноавзй, які впралмвйдлі 
фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз. З лаявлмы кмгдййы озлкмвзт віглмпзл у псдоі 
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі гдоеава лакагаєрщпя 
кмлромйыварз озлмк жа гмнмкмгмы впралмвйдлзт жакмлмк кдталіжків кмлромйы ра 
лагйягу у псдоі мтмомлз ждкдйщ. Дієвіпрщ ракзт жапмбів внйзває йзхд ла мбіг ждкдйщ 
гдоеавлмї ра кмкулайщлмї вйаплмпрі. Поз ущмку, ждкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозж-
лафдлля нозварлмї вйаплмпрі жгіиплыырщ мбіг фапрм впундодф ноавзй, які лаоажі нд-
одгбафдлі ждкдйщлзк жакмлмгавпрвмк. 
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Пубйіфлд агкіліпроувалля в уіи псдоі кає бурз нмпйігмвлзк ра ланоавйдлзк ла 
пнозялля угмпкмлайдллы мбігу ждкдйщ, а лд йзхд ла жабджндфдлля сулкуімлувалля 
лаявлмї кмгдйі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі. Помрд, 
лаоажі гіяйщліпрщ пуб‘єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля жвмгзрщпя гм кілікайщлмгм 
лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг, які ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк. 

Кйюфмві пймва: нубйіфлд агкіліпроувалля, ждкдйщлі гійялкз, пійщпщкмгмпнмгао-
пщкд нозжлафдлля, пуб‘єкрз нубйіфлмгм агкіліпроувалля. 

 
 
Лзвак А. П. Пубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд в псдод мбмомра ждкдйь пдйьпкм-

тмжяипрвдллмгм лажлафдлзя 
Здкйз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд, лдпкмроя ла пуцдпрвдллшд 

баощдош пм прмомлш жакмлмгардйщпрва, мпуцдпрвйяыр мбмомр нм упймвзяк, кмрмошд 
гзкруыр рдлдвми з одайщлши ошлкз ракзт ждкдйщ, мбшфлм в пммрвдрпрвзз п ноавзйа-
кз, упралмвйдллшкз гдипрвуыцзк жакмлмгардйщпрвмк Укоазлш. С зкдыцдипя км-
гдйщы ошлмфлшт мрлмхдлзи в псдод мбмомра ждкдйщ пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафд-
лзя в Укоазлд гмпугаопрвм ншрадрпя кмлромйзомварщ ошлмк п нмкмцщы упралмвйдл-
лшт жакмлмк кдталзжкмв кмлромйя з лагжмоа в псдод мтоалш ждкдйщ. Ддипрвдллмпрщ 
ракзт подгпрв вйзядр рмйщкм ла мбмомрд ждкдйщ гмпугаопрвдллми з кмккулайщлми 
пмбпрвдллмпрз. Поз ърмк, ждкйз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя фапрлми пмбпр-
вдллмпрз мпуцдпрвйяыр мбоацдлзд фапрм вмнодкз ноавзйак, кмрмошд пдифап нодгуп-
кмродлш ждкдйщлшк жакмлмгардйщпрвмк. 

Пубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд в ърми псдод гмйелм бшрщ нмпйдгмвардйщлшк з 
ланоавйдллшк ла пмгдипрвзд пмвдохдлпрвмвалзы мбмомра ждкдйщ, а лд рмйщкм ла 
мбдпндфдлзд сулкузмлзомвалзя пуцдпрвуыцди кмгдйз мбмомра ждкдйщ пдйщпкмтм-
жяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд. Оглакм, нмка гдярдйщлмпрщ пубчдкрмв нубйзф-
лмгм агкзлзпрозомвалзя пвмгзрпя к кзлзкайщлмку нодгмправйдлзя агкзлзпроарзв-
лшт упйуг, нодгупкмродллшт жакмлмгардйщпрвмк. 

Кйюфдвыд пймва: нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд, ждкдйщлшд уфапркз, пдйщпкмтм-
жяипрвдллмд лажлафдлзд, пубчдкрш нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя. 

 
 
Livak A. Public administration in circulation of agricultural lands field 
Agricultural land in Ukraine, despite significant barriers from the side of the 

legislation, operates under conditions that dictate the shadow and real markets of such 
lands, usually in accordance with the rules established by the current legislation of 
Ukraine. With the existing model of market relations in the field of agricultural land 
circulation in Ukraine, the state tries to control the market through a mechanism for 
monitoring and supervision in the field of land protection established by law. At the same 
time, the effectiveness of such funds affects only the turnover of land of state and 
communal property. At the same time, agricultural land of private property often runs 
contrary to the rules that are currently foreseen by land legislation. 

Public administration in this area should be consistent and aimed at facilitating the 
improvement of land circulation, and not only in ensuring the functioning of the existing 
model of agricultural land circulation in Ukraine. However, at present, the activities of 
public administration actors are reduced to the minimum provision of administrative 
services provided by law. 

Key words: public administration, land, agricultural purpose, subjects of public 
administration. 


