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Дисертацію присвячено з’ясуванню особливостей розвитку земельних відносин,  

як предмету земельного права, в умовах здійснюваної реформи децентралізації влади.  

У процесі дослідження сформовано базовий понятійно-категорійний апарат, основу якого 

становлять поняття децентралізації та деконцентрації, які запропоновано розглядати  

як дві видові складові одного родового явища, яким є «розосередження» або дисипація.  

У результаті вибудовується дихотомічна конструкція, де об’єднуючим родовим поняттям 

виступає дисипація (розосередження) влади, а видовими поняттями будуть деконцентрація, 

як розосередження владної компетенції центральної влади на користь місцевих державних 

органів, і децентралізація – дисипація на користь органів місцевого самоврядування. 

Обґрунтовано тотожність юридико-лексичних конструкцій «децентралізація державної 

влади» і «децентралізація державного управління», зокрема для цілей  дисертаційного 

дослідження. Визначено межі децентралізації, зокрема верхнім її рівнем є досягнення 

абсолютної децентралізації (деволюції), а нижньою межею є рівень державного контролю  

за діяльністю органів місцевого самоврядування. При цьому методологічною основою 

розмежування повноважень між державою і органами місцевого самоврядування має бути 

принцип, згідно з яким держава не повинна брати на себе вирішення тих питань, які можуть 

успішно вирішуватися органами самоврядування. 

Встановлено, що склад сучасних земельних відносин формують відносини власності, 

землекористування, управління використанням земель, земельного обігу, охорони земель, 

відповідальності за земельні правопорушення. Аналіз природи децентралізації влади  

дав змогу зробити висновок про те, що впроваджувані децентралізаційні зміни вчиняють 

комплексний вплив на весь спектр земельних відносин як у цілому, так і у розрізі  

за окремими їх видами. Однак, обсяг і глибина такого впливу безсумнівно різнитимуться 

залежно від виду земельних відносин. Найбільшого впливу та відповідних змін зазнають 

організаційно-управлінські відносини у частині збільшення загальної земельної компетенції 

органів місцевого самоврядування. 

В Україні обрано еволюційний напрям розвитку, тобто у основу створення нової 

моделі земельних відносин покладено реформування, точкою відліку якого є постанова 

Верховної Ради УРСР «Про земельну реформу». Недоліком зазначеної реформи став  

її перманентно-затяжний характер тривалістю майже три десятиріччя, протягом яких  



так і не вирішеними залишаються питання земель сільськогосподарського призначення,  

а також розподілу земель державної і комунальної власності тощо. 

На основі аналізу генезису нормативно-правового регулювання досліджуваних 

процесів здійснено етапізацію сучасного періоду розвитку земельних відносин. Як наслідок, 

виділено три етапи: започаткування децентралізації владних повноважень у сфері  

земельних відносин, який супроводжувався виокремленням власних повноважень місцевого 

самоврядування в галузі земельних відносин на фоні розмежування загальної компетенції 

між органами державної влади і місцевого самоврядування (1990–1996 рр.); формування 

комунальної власності на землю як основи місцевого самоврядування (1996–2012 рр.); 

завершення децентралізації у сфері земельних відносин (2012  р. – т. ч.). 

Нормативний масив, покликаний врегульовувати досліджувані відносини, містить 

норми конституційного, муніципального, цивільного, господарського, адміністративного, 

фінансового та суто земельного права. Разом зазначені норми становлять основу певного 

нормативного утворення у системі земельного права України, яке базується на нормах 

земельно-правових інститутів публічного управління земельними відносинами та речових 

прав на землю у частині, що стосується земель комунальної власності. Зазначений інститут 

має дуалістичну природу, будучи одночасно і сучасним принципом формування публічного 

управління у сфері земельних відносин, висхідні начала якого сформують принципово нову 

модель управління, покликану суттєво змінити чинне земельне законодавство.  

Принципи земельно-правового інституту розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади через комплексний характер останнього мають поєднувати принципи 

обох складових: децентралізації влади та особливостей її прояву у сфері земельних відносин. 

При цьому «децентралізаційну» складову забезпечуватимуть принципи субсидіарності, 

повсюдності та відкритості, а його «земельну» частину – принципи оптимального  

розподілу повноважень з регулювання земельних відносин між органами державної влади  

та самоврядування, а також пріоритету громадських інтересів при реалізації земельних прав. 

Особливості розвитку земельних відносин, зумовленого децентралізацією влади, 

досліджено у розрізі їх окремих видів. Встановлено, що однією з ключових проблем 

комунальної власності на землю є її незначний обсяг в межах країни. Тому одним  

із головних завдань децентралізації є посилення ролі територіальних  громад з надання  

їм права розпоряджатися землями за межами населених пунктів.  

Запропоновано концепцію права комунальної власності на землю, яка базується  

на таких принципових положеннях: наявність специфічних об’єктів права комунальної 

власності на землю; особливість суб’єктного складу відносин комунальної власності  

на землю; особливі підстави набуття права комунальної власності на землю; зміст права 

комунальної власності на землю; відкритість доступу до земель комунальної власності; 



принцип пріоритету громадських інтересів при реалізації права на землі комунальної 

власності. 

Децентралізація владних повноважень має змінити «розстановку сил» у сфері 

землекористування на користь органів місцевого самоврядування. Зміни мають стосуватися 

не тільки розширення впливу територіальних громад на об’єкти спеціального 

землекористування, а й охоплювати питання переадресації надходження плати за спеціальне 

землекористування до бюджетів відповідних сільських, селищних і міських рад. Розширення 

можливостей органів місцевого самоврядування має відбуватися за рахунок нормування 

максимального розміру площі земель, що надається у користування однієї особи, виходячи  

з особливостей місцевих умов. Ще одним напрямом збільшення обсягу повноважень органів 

місцевого самоврядування у галузі землекористування є сфера обмежень та обтяжень.  

Обґрунтовано, що методологічне значення для формування управлінської компетенції 

органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади, яка передбачає 

еволюційний шлях змін в існуючій системі організації державного управління,  

має розмежування взаємопов’язаних понять управління і організації, з яких організація  

має первинне значення, а виникнення управління детермінується певною соціальною 

потребою зміни існуючої системи організації. У цьому ключі встановлено, що безпосередньо 

управлінську природу має планування земельних відносин, а також зонування земель  

і нормування, а моніторинг, програмування і землеустрій є організаційними заходами.  

Обґрунтовано віднесення до управлінських функцій вирішення земельних спорів.  

З огляду на не збігання процедурних строків розгляду земельного спору не пізніше місячного 

терміну з дня звернення сторін та щоквартального проведення сесій місцевих рад, слід 

законодавчо делегувати ці повноваження виконавчим комітетам місцевих рад. 

Запропоновано доповнити законодавство про виконавче провадження нормою щодо 

примусового виконання прийнятих органами місцевого самоврядування рішень з вирішення 

земельних спорів. 

Обіг земель комунальної власності запропоновано визначати як перехід прав 

власності і користування на земельні ділянки комунальної власності. При цьому ринок 

земель комунальної власності є складовою обігу земель, об’єднуючи перехід земельних  

прав тільки у частині товарно-грошових відносин. Найвірогіднішим напрямом розвитку  

відносин земельного обігу в контексті децентралізації влади є обмеження оборотоздатності 

та використання земельних ділянок у межах загальної компетенції відповідного органу 

місцевого самоврядування. 

Запропоновано громадський контроль у сфері використання і охорони земель 

перепрофілювати у виключне підпорядкування органам місцевого самоврядування,  



які мають призначати громадських інспекторів. Одночасно слід перейменувати його  

у територіальний громадський контроль, який має бути різновидом самоврядного контролю. 

Обґрунтовано виокремлення субінституту комплексної юридичної відповідальності  

за правопорушення проти земель комунальної власності, яка об’єднує традиційну  

та безпосередньо земельно-правову відповідальність у зазначеному секторі правопор ушень. 

Цей субінститут є частиною земельно-правового інституту юридичної відповідальності  

за земельні правопорушення. При цьому традиційна складова охоплює трудову 

(дисциплінарну і матеріальну), адміністративну, кримінальну та цивільну (майнову) 

відповідальність. Зроблено висновки щодо розвитку вказаної відповідальності у розрізі 

окремих складових. Зокрема, заходи морального впливу трудової відповідальності не мають 

належного рівня поваги і вагомості, тому на фоні поодиноких випадків застосування остання 

позбавлена будь-якої ключової ролі у забезпеченні формування превентивних, виховних  

та безпосередньо каральних функцій загального режиму юридичної відповідальності. У 

сфері адміністративної відповідальності запропоновано передати розгляд адміністративних 

справ, що належали до компетенції ліквідованої Державної інспекції сільського 

господарства, а також діючої Державної екологічної інспекції України до повноважень 

органів місцевого самоврядування, зокрема їх виконавчих комітетів. З огляду на виключну 

роль держави у сфері притягнення до кримінальної відповідальності випливає пасивна 

функція органів місцевого самоврядування у притягненні винних осіб до кримінальної 

відповідальності за правопорушення проти земель комунальної власності. Цивільно -правова 

(майнова) відповідальність, як складова вищевказаного субінституту, спирається на загальні 

засади відшкодування шкоди, виокремлені у статтях Цивільного кодексу України,  

що відносить її до компетенції судів загальної юрисдикції. Нарешті, безпосередньо 

спеціальна земельно-правова відповідальність полягає у припиненні права користування 

землями комунальної власності. Юридичною підставою для цього є тривале неусунення 

порушення земельного законодавства, за якою орган місцевого самоврядування може 

винести рішення про припинення права користування земельною ділянкою. 

Ключові слова: земельні відносини, розвиток земельних відносин, децентралізація, 

деконцентрація, принципи децентралізації, періодизація децентралізації.  
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