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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Україна – держава, яка має унікальні ресурси 
та природнокліматичні умови, сприятливі для під
тримання високого рівня виробництва сільського
сподарської продукції. Земля як самостійний при
родний об’єкт входить до структури єдиної цілісної 
екологічної системи, є невід’ємним його елемен
том, а також основою нормального функціонуван
ня довкілля та розвитку всього суспільства в ціло
му. З одного боку вона є об’єктом природного 
походження, а з другого, як самостійний об’єкт 
права власності та господарювання [1, c. 4]. Через 
це земельні відносини в останні десятиріччя стали 
однією з найбільш корумпованих сфер державного 
управління. Величезні суми неправомірної вигоди, 
які підприємці та звичайні громадяни змушені 
сплачувати чиновникам, котрі розпоряджаються 
державними та комунальними землями, погоджу
ють проектну документацію, реєструють земельні 
ділянки та права на них, підтверджуються статис
тикою правоохоронних органів.  

Так, у сфері земельних відносин основну увагу 
оперативних підрозділів сконцентровано на ви
критті фактів одержання неправомірної вигоди та 
корупції з боку посадовців, уповноважених здійс
нювати розпорядчі функції під час здійснення опе
рацій із землею. Аналіз свідчить, що найчастіше 
предметом посягань є землі сільськогосподарсько
го призначення. Із загальної кількості виявлених 
кримінальних правопорушень майже третина по
в’язані з протиправними оборудками із землями 
сільськогосподарського призначення. 

Простір для існування земельної корупції зачі
пає майже всі інститути гілок влади, оскільки всі 
вони прямо чи опосередковано мають відношення 
до земельних відносин. Підтвердженням цього є 
той факт, що корупція в сфері земельних відносин 
охоплює також значну кількість суб’єктів органів 
держави, до повноважень яких входить розпоря
дження земельними ресурсами. Проте, незважаючи 
на наявність напрацьованої практики та методики, 
у низці регіонів викриття корупційних зловживань 
ще не стало основним інструментом витіснення 
кримінальних чинників з цієї сфери.  

Сьогодні в Україні сфера земельних відносин 
перебуває на стадії пасивного реформування, за 
якого рівень життя селянина, соціальне та еконо
мічне становище українського суспільства знахо
диться на тому самому незадовільному рівні. На тлі 
перманентних криз, які відбуваються в економіч
ному, політичному та соціальному житті нашої 
держави, ще й досі нема єдиного погляду науко

вців, практиків та державних діячів на проведення 
та шляхи завершення земельної реформи в Україні. 

Невипадково, що питання реформування зе
мельної сфери знайшло своє відображення у рефор
муванні системи забезпечення національної безпеки. 
Адже у статті 7 Закону України «Про основи націо
нальної безпеки України» від 19 червня 2003 року 
№ 964ІV визначено, що на сучасному етапі основ
ними реальними і потенційними загрозами націо
нальній безпеці України, стабільності в суспільстві, 
серед інших, є поширення корупції в органах дер
жавної влади, зрощення бізнесу і політики, органі
зованої злочинної діяльності. Відтак, реформуван
ня системи забезпечення національної безпеки є 
одним із найактуальніших для держави питань 
сьогодення, яке визначено головним пріоритетом 
держави відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Стратегія 
сталого розвитку визначає мету, вектори руху, до
рожню карту, першочергові пріоритети та індика
тори належних оборонних, соціальноекономічних, 
організаційних, політикоправових умов станов
лення та розвитку України. Метою Стратегії є 
впровадження в України європейських стандартів 
життя та вихід на провідні позиції у світі [2]. 

На думку вчених з Нідерландів Пола Ван Дер 
Молена та Арбінда Туладара, при ефективній про
тидії корупції в сфері державного управління земе
льними відносинами повинні бути такі складові: 
потужні правові рамки для захисту права власності; 
чітке визначення прав землекористувачів; вико
нання приписів закону; відкриті земельні торги; 
стандартизовані процедури для трансакцій з зем
лею та наглядові процедури; моніторинг незакон
них транзакцій із землею; запровадження структури 
платежів за послуги, яка унеможливлює отримання 
неправомірної вигоди; вільний доступ до інформа
ції; комп’ютеризація земельнокадастрових даних; 
створення спеціалізованих судів, які б розглядали 
справи щодо титулів на землю. Окрім цього вони 
наголошують на тому, що запобігання та протидія 
корупції в сфері земельних відносин не може бути 
ізольована від боротьби з корупцією в інших сфе
рах, протидія корупції в земельній сфері має бути 
частиною національної цілісної політики доброче
сності та порядності. Вбачається, що ці заходи єв
ропейського зразка та спрямування можуть бути 
ефективними лише при їх стовідсотковому взаємо
пов’язаному впровадженні із повним фінансовим 
забезпеченням [3]. 
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