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АНОТАЦІЯ 

Бодовська Л.І. Розвиток земельних відносин в умовах 

децентралізації влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ, 2020. 

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 два 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 нашого 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 
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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 – 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 
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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 по регулюванню 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 
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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 у 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 
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відносин. Найвірогіднішим напрямом розвитку відносин земельного обігу в 

контексті децентралізації влади є обмеження оборотоздатності та 

використання земельних ділянок в 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 правопорушень. 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. 
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Цивільно-правова (майнова) відповідальність, як складова вищевказаного 

субінституту, спирається на загальні засади відшкодування шкоди, 

виокремлені у статтях ЦК 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 не 

усунення 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.  

 

SUMMARY 

Kizyun L.І. Development of the land relations in the conditions of 

decentralization of the authority. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for the philosophy doctor degree in specialty 081 «Law». – National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to clarification the peculiarities of the development 

of land relations as a subject of land law in the context of the ongoing 

decentralization of the authority. In the course of the research, a basic conceptual 

categorical apparatus has been formed, the basis of which is the concept of 

decentralization and deconcentration, which is proposed to be considered as two 

kinds of components of the same generic phenomenon, which is «dispersion» or 

dissipation. As a result, a dichotomous structure is built up, where dissociation 

(dispersion) of power is the unifying generic concept, and deconcentration, as the 

dispersion of central governmental authority for the benefit of local state bodies, and 

decentralization – dissipation of self-government, are the specific concepts. The 

identity of legal-lexical constructs «decentralization of state power» and 
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«decentralization of public administration» is substantiated, in particular for the 

purposes of our dissertation. The limits of decentralization have been defined, in 

particular its upper level is the achievement of absolute decentralization 

(devolution), and the lower limit is the level of state control over the activity of local 

self-government bodies. The methodological basis for the separation of powers 

between the state and local self-government bodies should be the principle that the 

state should not undertake to address those issues that can be successfully resolved 

by self-government bodies. 

It is established that the composition of the modern land relations is formed 

by the property relations, land use, land use management, land circulation, land 

protection, responsibility for the land offenses. The analysis of the nature of 

decentralization of the authority made it possible to conclude that the implemented 

decentralization changes exert the complex influence on the whole spectrum of land 

relations, both as a whole and in terms of their individual types. However, the extent 

and depth of such influence will undoubtedly vary depending on the type of land 

relations. Organizational and managerial relations are the most influenced and 

modified by increasing the overall land competence of the local governments. 

In Ukraine, the evolutionary direction of the development has been chosen, 

that is, the basis for the creation of the new model of land relations is reform, the 

point of reference of which is the resolution of the Supreme Soviet of the USSR On 

Land Reform. The disadvantage of this reform was its permanent and protracted 

nature, which lasted for almost three decades, during which the issues of agricultural 

lands, as well as the distribution of state and communal property lands, etc., remain 

unresolved. 

Based on the analysis of the genesis of the legal regulation of the investigated 

processes, the stage of the modern period of development of land relations was 

made. As a consequence, it were defined three stages: the beginning of 

decentralization of authorities in the field of land relations, which was accompanied 

by the separation of local authorities in the field of land relations against the 

background of the separation of general competence between public authorities and 
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local self-government (1990-1996); formation of communal ownership of the land 

as the basis of local self-government (1996–2012); completion of decentralization 

in land relations (2012 - incl.). 

The normative array, designed to regulate the investigated relations, contains 

the rules of the constitutional, municipal, civil, economic, administrative, financial 

and purely land law. Together, these norms form the basis of the certain normative 

formation in the system of land law of Ukraine, which is based on the norms of land-

legal institutes of the public management of land relations and property rights to land 

in the part concerning communal property lands. This institute has a dualistic nature, 

being at the same time the modern principle of formation of public administration in 

the field of land relations, the ascending principles of which will form a 

fundamentally new model of governance, designed to significantly change the 

existing land legislation. 

The principles of the land law institute for the development of the land 

relations in the conditions of decentralization of authority, due to the complex nature 

of the latter, should combine the principles of both components: decentralization of 

power and features of its manifestation in the field of land relations. The 

«decentralization» component will be provided by the principles of subsidiarity, 

ubiquity and openness, while its «land» part will be provided by the principles of 

optimal distribution of powers for regulating land relations between the state 

authorities and self-government, as well as the priority of public interests in the 

realization of land rights. 

The peculiarities of the development of land relations caused by the 

decentralization of power have been investigated in terms of their individual types. 

It is established that one of the key problems of communal land ownership is its 

insignificant volume within the country. Therefore, one of the main tasks of 

decentralization is to strengthen the role of territorial communities in giving them 

the right to dispose of land outside settlements. 

The concept of communal ownership of land is proposed, which is based on 

the following principles: availability of specific objects of communal ownership of 
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land; peculiarity of the subjective composition of communal property relations to 

land; special grounds for acquiring communal ownership of land; the content of the 

communal ownership of land; open access to communal property lands; the principle 

of priority of public interests in the exercise of the right to communal property.  

Decentralization of authorities should change the «deployment of power» in 

the land use for the benefit of local governments. The changes should not only 

extend the impact of territorial communities on special land use facilities, but also 

address the issue of redirecting the payment of special land use payments to the 

budgets of the relevant village, town and city councils. The empowerment of the 

local self-government bodies should take place at the expense of normalization of 

the maximum size of land area provided for the use of one person, based on the 

peculiarities of local conditions. Another area of increasing the autorities of the local 

governments in the field of land use is the scope of restrictions and burdens. 

It is substantiated that the methodological importance for the formation of 

management competence of the local self-government bodies in the conditions of 

decentralization of authorities, which provides an evolutionary path of change in the 

existing system of public administration, has a distinction between interrelated 

concepts of management and organization, from which the organization is of 

primary importance, and the emergence of management is determined certain social 

need to change the existing system of the organization. In this vein, it is established 

that land management, land zoning and regulation are directly managerial in nature, 

and monitoring, programming and land management are organizational measures. 

The attribution to the management functions of the settlement of land disputes 

is substantiated. In view of the fact that the procedural terms of consideration of the 

land dispute do not coincide not later than one month after the date of the parties' 

appeal and quarterly sessions of local councils, these powers should be delegated to 

the executive committees of local councils. It is proposed to supplement the 

legislation on enforcement proceedings with the rule on enforcement of decisions 

made by local self-government bodies on resolving of the land disputes. 

It is proposed to define the circulation of communal property land as the 
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transfer of ownership rights and use to communal property plots. At the same time, 

the communal property market is an integral part of the land turnover, integrating 

the transfer of land rights only in the part of commodity-money relations. The most 

likely direction in the development of land relations in the context of decentralization 

of power is to limit the turnover and use of land within the general competence of 

the relevant local government. 

It is proposed that the public control in the field of the land use and protection 

should be redistributed into the exclusive subordination to the local self-government 

bodies, which should appoint the public inspectors. At the same time, it should be 

renamed to the territorial public control, which should be a form of self-government 

control. 

It is justified the separation of the sub-institute of the complex legal liability 

for offenses against communal property lands, which combines traditional and direct 

land-liability in the said sector of offenses. This sub-institute is part of the land law 

institute for legal responsibility for the land offenses. The traditional component 

covers labor (disciplinary and material), administrative, criminal and civil (property) 

liability. Conclusions have been made regarding the development of this 

responsibility in the terms of individual components. In particular, the measures of 

moral influence of the labor responsibility do not have the proper level of respect 

and importance, so against the background of the isolated cases the use of the latter 

is deprived of any key role in ensuring the formation of preventive, educational and 

directly punitive functions of the general regime of legal liability. In particular, the 

measures of moral influence of the labor responsibility do not have the proper level 

of respect and importance, so against the background of the isolated cases the use of 

the latter is deprived of any key role in ensuring the formation of preventive, 

educational and directly punitive functions of the general regime of the legal 

liability. In the area of the administrative responsibility, it is proposed to transfer the 

consideration of administrative cases that are within the competence of the 

liquidated State Inspection of Agriculture, as well as the existing State 

Environmental Inspection of Ukraine to the powers of the local self-government 
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bodies, in particular their executive committees. Given the exceptional role of the 

state in criminal prosecution, the passive function of local self-government bodies 

in prosecuting perpetrators of criminal offenses against communal property offenses 

arises. Civil (property) liability, as a component of the above sub-institute, is based 

on the general principles of compensation for damages set out in the articles of the 

Civil Code of Ukraine, which attributes it to the competence of courts of general 

jurisdiction. Finally, a special land liability is the termination of the right to use the 

communal property. The legal basis for this is the long-term non-elimination of the 

violation of the land legislation, under which the local government may decide to 

terminate the right to use the land. 

Keywords: land relations, development of the land relations, decentralization, 

deconcentration, principles of decentralization, periodization of decentralization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Все більшого розмаху в Україні набирає реформа 

децентралізації влади, зумовлена назрілою необхідністю перерозподілу 

владних повноважень від держави на користь місцевого самоврядування за 

прикладом найрозвинутіших країн світу. У основі зазначеної реформи лежить 

принцип відходу від загальної моделі вирішення місцевих проблем, 

характерної для роботи державних органів виконавчої влади, до моделі 

врахування всіх локальних особливостей і об’єктивних потреб територіальних 

громад, властивої діяльності саме органів місцевого самоуправління, 

підконтрольних відповідним територіальним громадам. Децентралізаційні 

зрушення охопили всі сфери суспільних відносин. Не є виключенням і 

земельні відносини, які з огляду на їх провідну фундаментальну роль у 

забезпеченні формування належної матеріальної бази функціонування 

місцевих громад, набувають в нашій країні пріоритетного значення. При 

цьому між їх розвитком і процесами децентралізації державного управління 

існує чіткий діалектичний взаємозв’язок. Сучасні земельні відносини досягли 

стадії свого розвитку, яка потребує децентралізаційних змін. Водночас такі 

зміни, у свою чергу, спричинюють виникнення подальшого розвитку 

земельних відносин. Вказані процеси безумовно потребують свого 

теоретичного обґрунтування. Разом з тим у сучасній земельно-правовій 

доктрині існують лише окремі наукові праці, які зачіпають переважно загальні 

аспекти децентралізації владних повноважень у сфері земельних відносин на 

фоні відсутності комплексних досліджень у розрізі цілісного спектру 

існуючих практичних і теоретичних проблем. Перелічені підстави в цілому 

формують належний рівень актуальності і нагальності обраної теми 

дисертаційного дослідження.  

Глобальність теми дослідження, яка зачіпає фактично всі нюанси і 

складові земельних відносин, зумовила застосування широкої емпіричної 

теоретичної бази наукових праць різної галузевої належності, але передусім 
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фахівців у сфері земельного та екологічного права, зокрема таких як 

В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.М. Бахуринська, О.Г. Бондар, О.В. Бурцев, 

Д.В. Бусуйок, М.Я. Ващишин, О.А. Вівчаренко, М.В. Воскобійник, 

Н.С. Гавриш, А.П. Гетьман, О.В. Глотова, В.К. Гуревський, Н.І. Данилко, 

В.М. Єрмоленко, І.В. Ігнатенко, І.І. Каракаш, В.В. Книш,  І.О. Костяшкін., 

Т.О. Коваленко, Д.М. Коломійцева, В.М. Комарницький, В.В. Костицький, 

С.Д. Кравченко, А.П. Кулинич, П.Ф. Кулинич, С.В. Куренда, Л.В. Лейба, 

Т.В. Лісова, В.М. Льовочкіна, М.І. Максименко, Н.Р. Малишева, 

Р.І. Марусенко, С.М. Міненко, А.М. Мірошниченко, М.В. Мозальова, 

О.І. Настіна, В.В. Носік, М.П. Одарюк, Є.О. Платонова, О.О. Погрібний, 

Ю.Т. Рушинець, А.С. Самородов, Д.В. Санніков, В.І. Семчик, В.Д. Сидор, 

Є.П. Суєтнов, Л.М. Суща, В.М. Тарасюк, О.І. Ущаповська, Т.Є. Харитонова, 

С.І. Хом’яченко, А.Ф. Черногуз, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та ін.  

У ході дослідження використовувалися теоретичні здобутки у земельно-

правовій царині, які створили радянські вчені Г.О. Аксеньонок, Л.І. Дембо, 

М.І. Козир, М.І. Краснов, О.М. Турубінер, а також сучасні зарубіжні автори 

О.П. Анісимов, Г.Ю. Бистров, С.О. Боголюбов, М.М. Бринчук, М.І. Васильєва, 

О.О. Галановська, О.О. Герасимов, Р.К. Гусєв, Б.В. Єрофеєв, 

О.О. Забелишенський, Г.Л. Землякова, І.О. Іконицька, Т.Г. Калиниченко, 

У.В. Корнілова, О.І. Крассов, М.М. Мельников, М.Ю. Нацвалова, 

М.С. Пашова, Д.Б. Пашов,  Н.О. Прохорова, Ф.П. Румянцев, О.А. Самончик,  

М.О. Сиродоєв, В.В. Солдатенков, Н.Г. Станкевич, В.В. Устюкова, 

С.О. Чаркин, І.С. Шахрай, Н.В. Юр’ева тощо.  

Публічно-правовий характер процесу децентралізації влади зумовив 

використання широкого спектру юридичних наукових праць іншої галузевої 

належності, зокрема конституційного та адміністративного права, авторами 

яких є О.В. Батанов, О.М. Бабич, Д.М. Бахрах, В.І. Борденюк, Н.В. Бодак, 

Т.Є. Кагановська, І.Д. Казанчук, В.М. Кампо, Є.Б. Кубко, В.І. Курило, 

В.П. Нагребельний, С.С. Овчарук, А.М. Онупрієнко, В.Ф. Погорілко, 

Я.Е. Рогоза, О.П. Світличний, Ю.О. Тихомиров, В.Д. Чернадчук, 

http://e-cat.scilib.chnu.edu.ua/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AREF_PRINT&P21DBN=AREF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В.В. Цвєтков, В.А. Шатіло та ін.  

Всебічність висвітлення предмету дисертаційного дослідження 

потребувала урахування поглядів представників науки державного 

управління, якими є Я.А. Ваніна, В.Б. Гройсман, О.І. Сушинський, 

К.В. Мануілова, Н.М. Мельтюхова, а також вчених-землевпорядників 

О.С. Дорош, А.Г. Мартина, А.М. Третяка, Н.А. Третяк та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію підготовлено на кафедрі аграрного, земельного та екологічного 

права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і 

природокористування України згідно плану науково-дослідної роботи 

кафедри в рамках цільової комплексної програми за темою «Організаційно-

правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні» 

(номер державної реєстрації 0119U100830). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у визначенні особливостей розвитку земельних відносин, зумовленого 

процесом децентралізації, формулюванні наукових висновків з цього питання, 

а також розробленні практичних рекомендацій з удосконалення відповідного 

законодавства.  

Досягнення поставленої мети стало можливим за рахунок вирішення 

таких завдань: 

– сформулювати базові категорії дослідження;  

– провести періодизацію децентралізаційного впливу на стан правового 

регулювання земельних відносин; 

– визначити місце розвитку земельних відносин в умовах децентралізації 

влади в системі права; 

– виокремити принципи розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади; 

– встановити особливості розвитку відносин власності на землі 

територіальної громади;  

– охарактеризувати відносини землекористування у контексті 
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децентралізації влади;  

– розкрити зміни в управлінні в галузі використання земель, спричинені 

децентралізаційними процесами;  

– з’ясувати особливості розвитку відносин земельного обігу, зумовлені 

децентралізацією влади;  

– оцінити розвиток відносин охорони земель в умовах 

децентралізаційних зрушень;  

– виявити тенденції розвитку відповідальності за земельні 

правопорушення в умовах децентралізації влади.  

Об’єктом дослідження є суспільні земельні відносини в умовах 

децентралізації влади. 

Предметом дослідження є законодавство України, що визначає 

розвиток земельних відносин, зумовлений триваючими досі процесами 

децентралізаційних зрушень, земельне законодавство та законодавство про 

місцеве самоврядування окремих зарубіжних країн, теоретичні здобутки у 

вказаній і суміжних сферах нормативно-правового регулювання, а також 

відповідна судова практика. 

Методи дослідження. Досягнення мети і завдань дисертаційного 

дослідження зумовило необхідність використання відповідного 

методологічного інструментарію, поєднаного у систему філософських 

(діалектичний), загальнонаукових (формально-логічний, структурно-

функціональний, аналізу та синтезу) і спеціально-наукових методів (історико-

правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий).  

Застосування діалектичного методу дозволило підійти до розгляду 

розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади як до 

взаємопов’язаного, цілісного органічного процесу, який перебуває у стані 

постійних змін, причому ці взаємні зміни стосуються кожної складової 

зазначеного процесу. Формально-логічний метод дав змогу сформувати базові 

складові понятійно-категорійного апарату дослідження, зокрема розмежувати 

видові поняття децентралізації та деконцентрації влади, об’єднуючим для 
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яких стало родове поняття дисипації влади, а також визначити склад 

земельних відносин. За допомогою структурно-функціонального методу 

з’ясовано особливості структурних змін в існуючій системі земельних 

відносин внаслідок їх розвитку під децентралізаційним впливом. Методи 

аналізу та синтезу посприяли визначенню шляхів подолання існуючих 

проблем у механізмі правового забезпечення досліджуваних процесів за 

рахунок їх розкладення на складові, встановлення негативних факторів, їх 

усунення і зворотного поєднання у цілісне явище. Історико-правовий метод 

застосовувався при етапізації сучасного періоду розвитку законодавства, що 

врегульовує земельні відносини, з урахуванням трансформаційного впливу 

процесів децентралізації влади. Формально-юридичний метод дав змогу 

розкрити зміст відповідних правових норм, які опосередковують сферу 

дослідження. Порівняльно-правовий метод став основою для співставлення 

земельного і муніципального законодавства країн пострадянського простору з 

відповідним національним законодавством.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим у юридичній науці України комплексним 

дослідженням розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади. 

У дисертації сформульовано теоретичні висновки та практичні 

рекомендації, що виносяться на захист: 

уперше: 

– запропоновано децентралізацію та деконцентрацію розглядати як 

видові складові одного родового явища, яким пропонується рахувати 

«розосередження» або дисипацію (від лат. dissipatio – розсіювання). Як 

наслідок, 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 – на користь 

органів місцевого самоврядування;  

– проведено етапізацію сучасного періоду генезису законодавства про 
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розвиток децентралізаційних процесів у сфері земельних відносин, у якому 

доцільно виділити перший етап – 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.). 

Наступним став етап формування комунальної власності на землю як основи 

місцевого самоврядування (1996–2012 рр.). Наразі триває завершальний етап 

децентралізації у сфері земельних відносин, який характеризується 

укрупненням територіальних громад з розширенням їх земельної компетенції 

за межі населених пунктів (2012 – т.ч.);  

– розглянуто існуючий нормативний масив, спрямований на 

регулювання розвитку земельних відносин в умовах децентралізаційних змін, 

як земельно-правовий інститут розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади, який слід розглядати у двох ракурсах: по вертикалі та 

горизонталі. Вертикально – це ієрархічна структура, яка об’єднує рівні 

загального і спеціального законодавства. Горизонтально – це два блоки норм, 

перший з яких об’єднує загальні повноваження територіальних громад і їх 

органів, інший – права на землі комунальної власності. Одночасно зазначений 

земельно-правовий інститут є сучасним принципом формування публічного 

управління у сфері земельних відносин, висхідні начала якого сформують 

принципово нову модель управління, що, у свою чергу, суттєво змінить чинне 

земельне законодавство;  

– виокремлено принципи земельно-правового інституту розвитку 

земельних відносин в умовах децентралізації влади у розрізі двох складових: 

децентралізації влади та особливостей її прояву у сфері земельних відносин. 

Функціонування «децентралізаційної» складової забезпечують принципи 

субсидіарності, повсюдності та відкритості, а «земельної» – принципи 

оптимального розподілу повноважень по регулюванню земельних відносин 

між органами державної влади та самоврядування, а також пріоритету 
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громадських інтересів при реалізації земельних прав;  

– розроблено концептуальну модель 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; пріоритету громадських інтересів при реалізації права на землі 

комунальної власності;  

удосконалено: 

– понятійно-категорійний апарат у сфері управління земельними 

відносинами, зокрема обґрунтовано, що широко використовувані у науковій 

літературі, особливо землевпорядного напряму, поняття «управління 

землями», «управління земельними ресурсами», «управління земельними 

ділянками» не несуть змістовного навантаження з огляду на те, що управляти 

можна лише діяльністю людей. Тому правильним є застосування у 

законодавстві і юридичній літературі лексико-юридичної конструкції 

«управління земельними відносинами» або «управління у галузі використання 

й охорони земель»;  

набули подальшого розвитку:  

– 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;   

– обґрунтування 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 
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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;  

– співвідношення понять обігу і ринку земель, коли ринок земель 

комунальної власності визнається складовою обігу земель, об’єднуючи 

перехід земельних прав тільки у частині товарно-грошових відносин. У такому 

розумінні набувають тотожності поняття «ринок земель» та «ринковий обіг 

земель», причому останнє поняття є значно відповіднішим. У цілому ж обіг і 

ринок земель комунальної власності розрізнятимуться переліком підстав 

виникнення переходу прав на земельні ділянки за рахунок підстав, що 

зумовлюють безоплатну передачу прав;  

– пропозиції щодо удосконалення державного контролю за 

використанням і охороною земель у частині пропозиції виведення 

громадського контролю з компетенції Мінагрополітики і Мінприроди з його 

перепрофілюванням у виключне підпорядкування органам місцевого 

самоврядування, які мають одноосібно призначати громадських інспекторів у 

сфері використання і охорони земель. Одночасно доцільно перейменувати 

його у територіальний громадський контроль, який має бути різновидом 

самоврядного контролю, здійснюваним на безоплатній основі безпосередньо 

членами територіальної громади;  

– визначення особливостей юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення у частині пропозиції виокремлення субінституту 

комплексної юридичної відповідальності за правопорушення проти земель 

комунальної власності, який об’єднує традиційну та безпосередньо земельно-

правову відповідальність у зазначеному секторі правопорушень. Цей 

субінститут є складовою земельно-правового інституту юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і результати дослідження можуть бути використані: 



25 
 

– у науково-дослідній сфері – у подальших наукових розробках 

актуальних розвитку земельного права; 

– у нормотворчій діяльності – при вдосконаленні сучасного земельного 

і муніципального законодавства, зокрема розробленні змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, що визначають розвиток земельних відносин в 

умовах децентралізації влади; 

– у правозастосовній діяльності – для уніфікації практики реалізації 

норм чинного земельного законодавства у сфері використання і охорони 

земель комунальної власності; 

– у навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, 

підручників та навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні 

навчальних дисциплін «Земельне право», «Аграрне право», «Екологічне 

право», «Муніципальне право».  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 

висновки, практичні рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі 

регулярно обговорювалися на засіданнях кафедри аграрного, земельного та 

екологічного права імені академіка В.З. Янчука, а також вченої ради 

юридичного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Окремі результати були оприлюднені на таких 

наукових зібраннях: V міжнародна науково-практична конференція з нагоди 

15-ти річчя юридичного факультету НУБіП України (м. Київ, 4-5 листопада 

2016 р.); круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 

України» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.); міжнародний конгрес «Правові 

проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», 

присвячений 20-річчю Національного університету «Одеська юридична 

академія» (м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.); міжнародна науково-практична 

конференція «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на 

развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического 

права» (г. Минск, 26-27 апр. 2018 г.); науково-практична конференція 
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«Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного 

та природоресурсного права: теорія та практика» (м. Харків, 7 грудня 2018 р.); 

круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня народження 

доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України 

В.К. Попова (м. Харків, 1 березня 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено 

у 11 наукових працях, з яких 3 статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті – у наукових 

фахових виданнях країн ЄС і 6 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях та круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 242 сторінки, з яких 197 сторінок 

основного тексту, список використаних джерел (411 найменувань) займає 45 

сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

1.1. Поняття і зміст децентралізації у сфері земельних відносин у 

контексті загальної концепції децентралізації влади  

 

 

Усе більше на порядок денний сучасного соціально-політичного буття 

виходить тематика децентралізації влади, зокрема, й у сфері земельних 

відносин. Актуальність зазначених питань вимагає уточнення змісту 

ґрунтоутворюючих понять у сфері зміни владної компетенції державних 

органів, насамперед, децентралізації та її розмежування з суміжними 

поняттями.  

Насамперед, слід зазначити, що децентралізація влади не є виключно 

сучасним поняттям. Майже сто років тому (1924 р.) вперше побачило світ 

дослідження українського вченого-правника В.Й. Старосольського «Держава 

і політичне право», під час його перебування у еміграції в Чехії. На сторінках 

цієї книги, перевиданої в 2017 році в Україні, розглядаються питання загальної 

природи децентралізації влади та її поділу на адміністративну і територіальну 

децентралізацію [1, с. 302–309]. Разом з тим, це не означає обмеження періоду 

існування децентралізації столітнім часовим проміжком. Вказана наукова 

праця наводиться з метою популяризації саме української історико-правової 

думки у сфері вивчення загальнолюдського феномену децентралізації влади.  

Примітивними історичними формами децентралізації можна вважати 

провінційний адміністративно-територіальний устрій держав Древнього світу 

(Римська імперія), а значно пізніше – феодальний устрій в середньовічній 

історії. Яскравим проявом історичної децентралізації на території сучасної 

України є існування міст і сіл, що мали магдебурзьке право, яке сприяло 

формуванню в Україні громадянського суспільства, демократизму та 
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регламентуванню суспільного життя на підставі правових норм, створювало 

правову основу для незалежного функціонування міст. Сучасні дослідники 

вітчизняних особливостей застосування магдебурзького права взагалі 

називають його українським міським правом, адже поряд з нормами 

магдебурзького, воно містило звичаєве право й окремі положення «Руської 

правди» і Литовських статутів. За цих умов відбувався взаємовплив 

магдебурзького та українського права [2, с. 389].  

Поняття децентралізації влади застосовується і в сучасному 

міжнародному праві. Так, у Преамбулі Європейської хартії місцевого 

самоврядування [3], ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 р. 

№ 452/97-ВР [4], сказано, що охорона і посилення місцевого самоврядування 

в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на 

принципах демократії і децентралізації влади. Таким чином, децентралізація 

визнається рівнозначним принципом організації державної влади поряд 

демократією. Питання виникає лише щодо належності ратифікованої 

Європейської хартії до системи українського законодавства. Справа в тому, 

що традиційною сферою застосування ратифікації є процедура легалізації 

міжнародних договорів. Зокрема, ст. 9 Конституції України прямо ставить 

включення міжнародного договору до структури національного законодавства 

в залежність від його ратифікації парламентом.  

Однак хартія, маючи щонайменше шість зовнішніх форм [5, с. 952], за 

своєю природою не є договором, що потребує вияснення юридичних наслідків 

її ратифікації. Насамперед, слід вказати, що попри традиційність застосування 

ратифікації до міжнародних договорів, зміст терміну «ратифікація» (лат. ratus 

– такий, що має законну силу, і facere – робити) розкривається як «надання 

законної сили» [6, с. 756]. Отже, розширення сфери дії ратифікації за рахунок 

інших, ніж нормативні договори, актів є логічним і доцільним. Звідси, 

зазначену Європейську хартію внаслідок її ратифікації цілком обґрунтовано 

слід вважати частиною національного законодавства.  

Застосовується поняття децентралізації влади і безпосередньо в 
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національному законодавстві. Зокрема, відповідно до підп. 4.5 Стратегії 

національної безпеки України [7] децентралізація функцій держави та 

бюджетних ресурсів розглядається як невід’ємний напрям державної політики 

національної безпеки України у частині забезпечення реформування системи 

державного управління з метою одержання нової якості антикорупційної 

політики.  

Сказане цілком закономірно викликає питання, про яку саме гілку 

державної влади йдеться, адже відповідно до ст. 6 Конституції України [8] 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Цілком очевидно, що ні до законодавчої, ні до 

президентської, ні до судової влади децентралізація не може застосуватися, 

виходячи безпосередньо з їх владної природи. Таким чином, децентралізація 

залишається виключною прерогативою виконавчої влади.  

Як зазначає П.М. Рабінович, органами виконавчої влади є Кабінет 

Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

місцеві адміністрації [9, с. 86]. Слід зазначити, що на сьогодні правовий статус 

і відповідно владну компетенцію кожного з органів державної виконавчої 

влади визначено окремими Законами України «Про Кабінет Міністрів 

України» [10], «Про центральні органи виконавчої влади» [11], «Про місцеві 

державні адміністрації» [12]. Разом з тим, певного уточнення вимагає саме 

місцевий рівень виконавчої влади, адже в Україні діють місцеві органи 

виконавчої влади загальної і спеціальної компетенції. Загальну компетенцію 

мають місцеві державні адміністрації, спеціальну – місцеві органи, 

підпорядковані міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади 

[13, с. 734]. Таким чином, місцеві органи спеціальної компетенції мають 

подвійне підпорядкування.  

Не охопленим увагою залишається ще один з інститутів місцевої влади 

– система органів місцевого самоврядування, правове становище яких 

визначається розділом ХІ Конституції України та спеціальними Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» [14] та «Про асоціації 
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органів місцевого самоврядування» [15] тощо. Місцеве самоврядування 

розглядається як політико-правовий інститут народовладдя, через який 

здійснюється управління місцевими справами в низових адміністративно-

територіальних одиницях шляхом самоорганізації жителів певної території за 

згодою і при сприянні держави. Разом з тим, органи місцевого самоврядування 

не входять до єдиного державного механізму. Визнання місцевого 

самоврядування як однієї з основ конституційного ладу передбачає 

установлення децентралізації системи управління. Це означає, що місцеве 

самоврядування має джерелом свого існування не державну, а конституційну 

волю народу [16, с. 731–732]. Таким чином, децентралізація державної 

виконавчої влади є неодмінною підставою, першопричиною виникнення 

місцевого самоврядування як соціально-політичного явища.  

Звідси випливає необхідність уточнення сучасного розуміння змісту 

децентралізації державної влади. Наприклад, в урядовому тлумаченні 

децентралізація передбачає створення фінансово незалежних громад, які 

зможуть самостійно і на належному рівні утримувати дитячі садки і школи, 

амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру [17]. 

Аналогічний зміст у розуміння децентралізації як процесу передачі владних 

повноважень від центральних органів виконавчої влади до місцевого 

самоврядування вкладають і вітчизняні експерти у сфері адміністративної 

реформи [18, с. 42].  

Зазначений підхід знайшов відповідне закріплення у діючому 

законодавстві. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері 

архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 

законодавства» від 9 квітня 2015 р. [19] було розширено склад органів 

державного архітектурно-будівельного контролю за рахунок виконавчих 

органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, 

селищних, міських рад.  

Таким чином, сформувався переважаючий підхід уряду та експертів, 
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який вже має своє нормативне закріплення, згідно якого децентралізацією є 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок 

центральних органів виконавчої влади.  

Подібне розуміння міститься й у тлумачній літературі сучасної 

української мови, в якій децентралізація розкривається як система управління, 

за якої частина функцій державної влади переходить до місцевих органів 

самоуправління [20, с. 218; 21, с. 189]. Однак інший тлумачний словник під 

децентралізацією розуміє розширення прав місцевих державних органів 

внаслідок передання їм деяких функцій центральних органів [22, с. 350]. 

Звідси, навіть на філологічному рівні тлумачення спостерігається кардинальна 

розбіжність у з’ясуванні змісту децентралізації, адже в першому випадку 

відбувається розширення компетенції органів місцевого самоврядування, а в 

іншому – місцевих державних органів.  

Не сприяє з’ясуванню цього питання і аналіз відповідної нормативної 

бази. Наприклад, у п. 239 Типової інструкції з діловодства у центральних 

органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади [23] визначено, що справи формуються в 

установі, як правило, децентралізовано, тобто в структурних підрозділах. У 

наявності застосування терміну «децентралізація» до взаємовідносин 

структурних одиниць саме державної виконавчої влади, а не місцевого 

самоврядування.  

Між тим, відмінність зазначених органів чітко закріплена в чинному 

законодавстві, передусім на конституційному рівні. Так, у ст. 5 Конституції 

України закріплюється право українського народу здійснювати владу як 

безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Цією нормою закладається початкове розмежування природи 

вказаних органів, яке далі втілюється по всьому тексту Конституції України, 

зокрема у статтях 13,19, 32, 37–40, 42 та ін. Розрізняються безпосередньо й 

органи місцевої державної влади і місцевого самоврядування. Відповідно до 

ст. 118 Конституції України систему органів державної виконавчої влади 
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формують обласні, районні та міські місцеві державні адміністрації, тоді як 

згідно ст. 140 до органів місцевого самоврядування віднесено сільські, 

селищні, міські, районні, обласні ради та їх виконавчі органи. Наведене 

розмежування закладено і у Закони України «Про місцеві державні 

адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Поряд з децентралізацією в нормативно-правових актах знайшов 

застосування термін «деконцентрація». Зокрема, у розділі 3 Концепції 

адміністративної реформи в Україні, розробленої Державною комісією з 

проведення в Україні адміністративної реформи і затвердженої відповідним 

Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 [24], передбачалося з 

метою поліпшення і спрощення порядку надання певних видів державних 

послуг делегування повноважень іншим управлінським рівням та секторам 

(децентралізація і деконцентрація). Іншим нормативним актом одним з 

основних завдань Мінрегіонбуду визначалося деконцентрацію та 

децентралізацію повноважень центральних і місцевих органів виконавчої 

влади (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва» від 16 травня 2007 р. 

№ 750 [25]).  

Державна політика щодо реалізації реформування системи державного 

управління та місцевого самоврядування свого часу передбачала 

деконцентрацію владних повноважень, перерозподіл повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з додержанням 

принципів децентралізації та субсидіарності (розд. 4 Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року) [26]. Ще раніше постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 р. № 492 було прийнято Програму 

проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого 

самоврядування на період до 2004 року [27], одним із досягнень якої, за 

задумом уряду, мало стати створення моделі проведення державної 

регіональної політики, що базується на принципах деконцентрації і 

децентралізації. Аналогічно пунктом 3.7. Програми діяльності Кабінету 
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Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність» [28] з метою 

удосконалення системи державного управління передбачалося вжиття заходів 

щодо поетапної деконцентрації та децентралізації повноважень органів 

виконавчої влади.  

Наведені приклади переконливо ілюструють досить широке 

застосування у сучасному нормативному масиві паралельно з 

децентралізацією поняття деконцентрації. Водночас серйозним недоліком є 

відсутність нормативного роз’яснення змісту цих понять, що потребує їх 

доктринального тлумачення.  

У енциклопедичній юридичній літературі розрізняють два типи 

децентралізації: адміністративну (бюрократичну) і демократичну. 

Децентралізація адміністративна означає розширення компетенції місцевих 

адміністративних органів, які діють у межах цієї компетенції самостійно і до 

певної міри незалежно від центральної влади, хоча і призначаються 

центральним урядом. Цей тип означає по суті не децентралізацію, а 

деконцентрацію влади. Децентралізація демократична передбачає створення 

розгалуженої системи місцевого самоврядування, коли місцеві справи 

вирішуються не представниками центрального уряду, а особами, обраними 

населенням [29, с. 168]. На жаль, у наведеній зовні дуже привабливій типізації 

децентралізації з її поділом на адміністративну і демократичну та ототожнення 

адміністративного типу з деконцентрацією існує логічна прогалина. 

Прийняття цієї пропозиції призводить до структурної диференціації єдиного 

процесу децентралізації, внаслідок якої з’являються адміністративна 

децентралізація (тобто «децентралізація-деконцентрація») та демократична 

децентралізація (або просто «децентралізація»). У разі сприйняття зазначеного 

підходу розмивається розрив між поняттями децентралізації та деконцентрації 

з їх наступним ототожненням і об’єднанням під загальною назвою 

децентралізації, чому є відповідні підтвердження. Наприклад, В.А. Шатіло 

пов’язує принцип децентралізації із забезпеченням територіально-політичної 

єдності держави за допомогою законодавчого розмежування предметів 
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повноважень між центральними органами державної влади та органами 

державної влади регіонального рівня (або органами місцевого 

самоврядування) [30, с. 43]. У наявності суміщення в єдиному концепті 

децентралізації двох принципово різних понять деконцентрації і 

децентралізації. Але тоді втрачають сенс усі вищенаведені норми сучасного 

законодавства, у яких зазначені поняття розмежовуються.  

Виходом з цього становища є розгляд децентралізації та деконцентрації 

як двох видових складових одного родового явища, назву і зміст якого 

необхідно встановити. Проведений аналіз визначень змістоутворювальних 

понять «концентрація» [22, с. 350; 21, с. 321; 31, с. 167] і «централізація» [22, 

с. 970; 21, с. 650; 31, с. 469] дав змогу встановити, що спільним об’єднуючим 

їх інтерпретаційним концептом є поняття «зосередження». Загальновідомо, 

що додавання префіксу «де» (лат. – відміна, скасування) перетворює будь-яку 

термінологічну одиницю на її антипод. Таким чином, об’єднувальним 

родовим поняттям для «деконцентрації» і «децентралізації» буде 

«розосередження» або дисипація (від лат. dissipatio – розсіювання).  

Слід зазначити, що в юридичній літературі були спроби застосування 

поняття «розосередження» для позначення процесу переміщення державної 

влади в пострадянських державах на рівень місцевого самоврядування [32, с. 

24]. Але подібне застосування терміну «розосередження» має вигляд 

випадкового заміщення ним децентралізації, а тому виглядає як частковість, 

виокремлена із загального контексту значення цього поняття.  

Таким чином, вибудовується дихотомічна конструкція, у якій 

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 – на користь органів місцевого самоврядування [33, с. 31].  

Однією з базових умов будь-якого ефективного наукового дослідження 

є якомога повніше охоплення всіх одержаних за досліджуваною та суміжною 

тематикою наукових результатів. У контексті цього принципу слід вказати, що 
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ще однією з суміжних з децентралізацією категорій визначається «деволюція» 

як найвищий рівень децентралізації, коли в місцеві самоврядні органи 

передаються повноваження, ресурси і джерела. Отримуючи права приймати 

рішення і здійснювати самостійну фінансову та управлінську діяльність, 

органи місцевого самоврядування набувають незалежного статусу [34, с. 7]. В 

цілому метою деволюції є створення розгалуженої системи місцевого 

самоврядування, за якої вирішення місцевих справ покладається не на 

представників центрального уряду, а на осіб, обраних населенням відповідних 

громад чи регіонів, що повністю співпадає з метою демократичної 

децентралізації [35].  

У наукових публікаціях досить поширене також поняття 

«децентралізація державного управління» [36; 37], що зумовлює необхідність 

його співвіднесення із застосовуваним нами поняттям «децентралізація 

влади». У зв’язку з цим виникає першочергова потреба склад суб’єктів 

державного управління.  

Слід зазначити, що серед функцій Президента України, передбачених ст. 

106 Конституції України відсутнє посилання на безпосереднє здійснення 

державного управління. Натомість ст. 1 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» визначає уряд вищим органом виконавчої влади, до 

загальної компетенції якого і відноситься вирішення питань державного 

управління (ч. 1 ст. 19). У свою чергу, у розд. VII Концепції адміністративної 

реформи в Україні вказується на те, що поняття «державне управління» за 

змістом є ширшим, ніж поняття «виконавча влада», завдяки його здійсненню 

і за межами функціонування виконавчої влади, наприклад, на рівні державних 

підприємств, установ і організацій. Але вже в наступному абзаці зазначеної 

Концепції суб’єктний склад органів державного управління обмежується лише 

органами виконавчої влади. Звідси випливає можливість ототожнення 

виконавчої державної влади і державного управління. Такий висновок не 

суперечить положенням сучасної публічно-правової доктрини, згідно яких 

виконавча влада в особі своїх органів реалізує весь комплекс функцій 
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державного управління, у той час як дві інші гілки влади реалізують лише одну 

з них або деякі в потрібній комбінації [38, с. 13]. Таким чином, у наявності всі 

підстави для ототожнення юридико-лексичних конструкцій «децентралізація 

державної влади» і «децентралізація державного управління», зокрема для 

цілей нашого дисертаційного дослідження.  

Разом з тим, зазначена постановка питання зумовлює необхідність 

встановлення верхньої і нижньої меж децентралізації [39, с. 127–128], адже 

кожне природне чи суспільне явище або процес, як і поняття, що їх 

опосередковують, мають певні логічні межі, вихід за які припиняє їх 

існування, перетворюючи у інші суміжні поняття, процеси і явища. Не є 

винятком і децентралізація. З огляду на сказане цілком пояснюваний інтерес 

становить положення економічної теорії щодо особливостей формування 

організаційних систем, за яким окремі частини системи, організаційна 

активність яких здатна впливати на ціле, виконують функцію організаційного 

центру. Така організація є централізованою, а позбавлена організаційного 

центру – децентралізованою [40, с. 28–29]. Звідси, досягнення абсолютної 

децентралізації (деволюції) як її верхнього рівня межує з припиненням 

центральної виконавчої влади, а це загрожує виникненням аналогу періоду 

феодальної роздробленості, хоча й на новому витку спіралі суспільного 

розвитку.  

У свою чергу, нижньою межею децентралізації виступатиме рівень 

державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. За 

дослідженням О.М. Бабича, компетенція органів місцевого самоврядування на 

2/3 складається із делегованих повноважень, що фактично ставить ці органи 

під прямий контроль держави [34, с. 7]. Прямий контроль з боку держави 

означатиме припинення децентралізації з її перетворенням на аналог 

деконцентрації.  

Тому слід погодитись з пропозицією В.І. Борденюка, що 

методологічною основою розмежування повноважень між державою і 

органами місцевого самоврядування має бути принцип, згідно з яким держава 
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не повинна брати на себе вирішення тих питань, які можуть успішно 

вирішуватися органами самоврядування. Таким чином мають 

розмежовуватися повноваження і між органами первинного і регіонального 

рівнів [41, с. 35].  

Наступним базовим поняттям дисертаційного дослідження є земельні 

відносини. Нормативний зміст земельних відносин закріплено у ст. 2 ЗК 

України [42], згідно якої земельними є суспільні відносини щодо володіння, 

користування і розпорядження землею. Таке розуміння земельних відносин 

цілком справедливо неодноразово критикувалося з огляду на обмеження 

земельних відносин виключно відносинами власності [43, c. 14–20], а тому 

пропонувалося розширити наведене легальне визначення за рахунок 

суспільних відносин із охорони і відтворення земель [44, с. 15], а також 

земельного обороту [45, с. 71] і управління землями [46, с. 55].  

Для завершеності комплексності уявлення законодавця про можливі 

варіанти складу і меж земельних відносин при їх нормативному закріпленні 

варто проаналізувати Земельні кодекси країн пострадянської правової сім’ї. 

Результатом такого дослідження став висновок про те, що спільними для 

складу земельних відносин у всіх проаналізованих кодексах є відносини щодо 

використання і охорони земель. Крім зазначених відносин залежно від 

земельної політики кожної держави до земельних відносин включено інші 

види відносин, зокрема додаються відносини: 1) пов’язані зі створенням, 

зміною, припиненням існування земельних ділянок, виникненням, переходом, 

припиненням прав, обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки (ст. 1 

Кодексу Республіки Білорусь про землю) [47]; 2) пов’язані з управлінням 

земельними ресурсами, закріпленням земельних ділянок за окремими 

суб’єктами, здійсненням права власності та інших прав на землю (ч. 15 ст. 12 

Земельного кодексу Республіки Казахстан [48]; 3) відтворення і підвищення 

родючості ґрунтів (ст. 1 Земельного кодексу Республіки Узбекистан) [49]; 

4) відтворення родючості ґрунтів, збереження і поліпшення природного 

середовища (преамбула Земельного кодексу Республіки Таджикистан) [50]; 
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5) володіння і управління земельними ресурсами (ст. 3 Земельного кодексу 

Азербайджанської Республіки) [51]; 6) власності та управління земельними 

ресурсами (ст. 4 Земельного кодексу Республіки Арменія) [52].  

Інтегруючи одержані результати одержимо багатоваріантну нормативну 

модель земельних відносин, склад якої формують відносини: власності, 

використання і охорони земель, формування земельної ділянки і прав на неї, 

відтворення і підвищення родючості ґрунтів, управлінням земельними 

ресурсами.  

Примітною ознакою російського земельного законодавства є 

виключення зі складу земельних відносин власності і земельно-ринкових 

відносин (обігу земель). У ч. 3 ст. 3 ЗК Російської Федерації [53] чітко вказано, 

що майнові відносини щодо володіння, користування і розпорядження 

земельними ділянками, а також зі здійснення операцій з ними регулюються 

цивільним законодавством. На переконання О.О. Галановської, регулювання 

майнових відносин в рамках відносин земельних нормами цивільного 

законодавства безпосередньо пов’язане із вказівкою ст. 129 ЦК РФ на те, що 

земля ті інші природні ресурси можуть відчужуватися чи переходити від однієї 

до іншої особи іншими способами у тій мірі, в якій їх оборот допускається 

законами про землю та інші природні ресурси [54, с. 32]. Вказана норма ЦК 

РФ має бланкетний характер. У відповідності з нею питання, пов’язані з 

обсягом оборотоздатності земель мають вирішуватися в законах про землю. 

Щодо правового механізму, використовуваного при відчуженні і переході 

землі від однієї особи до іншої, то він повністю зберігає свою цивільно-

правову природу [55, с. 332]. Отже, коментована норма не виводить відносини 

земельного обороту зі складу земельних відносин, а лише поширює на них дію 

цивільно-правового регулювання, що абсолютно не суперечить комплексності 

предмету земельного права.  

Якщо придивитися до структури ЗК України, можна дійти висновку, що 

на противагу ст. 2 цього Кодексу склад земельних відносин формують 

суспільні відносини: управління (ст. 6–171, 173–179); власності (ст. 78–91); 
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землекористування (ст. 92–115); відчуження земельних ділянок (ст. 127–139); 

захисту земельних прав (ст. 152–155); охорони земель (ст. 162–172); 

відповідальності за земельні правопорушення (ст. 210–212).  

Як бачимо, відносинам земельного обороту присвячено статті 127–139 

ЗК України. І це цілком логічно, адже зняття заборони на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення безпосередньо пов’язується з 

прийняттям закону про обіг земель сільськогосподарського призначення (п.п. 

14, 15 Перехідних положень ЗК України), який вже тривалий час перебуває на 

порядку денному. Зміст законопроектів зазначених законів свідчить про їх 

земельно-правову належність. При цьому, продаж земельних ділянок або прав 

на них на підставі цивільно-правових договорів абсолютно не змінює їх 

земельно-правову природу. Таким чином, слід підтримати вищевисловлену 

пропозицію професора В.М. Єрмоленка про необхідність розширення змісту 

земельних відносин за рахунок відносин земельного обороту.  

У підсумку виокремлюється такий склад сучасних земельних відносин: 

управління; власності; землекористування; земельного обігу (обороту); 

охорони земель; відповідальності за земельні правопорушення [56, с. 164].  

Водночас складно зафіксувати межі зазначених земельних відносин, які 

постійно взаємно накладаються. У наявності чіткий прояв діалектичного 

закону «заперечення-заперечення», коли принципово нові земельні відносини, 

що виникатимуть внаслідок цивілізаційного розвитку суспільства, 

заперечуватимуть суспільну потребу в уже застарілих відносинах, яким нові 

прийдуть на зміну.  

Таким чином, на черзі вияснення змісту поняття «розвитку земельних 

відносин» і його кореляції з децентралізацією влади. Тут, як завжди, доречно 

обрати напрям дослідження від абстрактного до конкретного. У філософській 

доктрині розвиток пов’язується безпосередньо з діалектичними законами, 

зокрема із вищевказаним законом «заперечення-заперечення». [57, с. 3–5].  

Соціальний розвиток – різновид соціальної зміни. На відміну від зміни 

розвиток характеризується незворотністю, спрямованістю і закономірністю. 
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Незворотність означає неможливість, нездатність системного об’єкта 

повернутися в одну з фаз його минулого стану. Подальша фаза системного 

об’єкта ніколи не повторить його попередніх стадій (на відміну від циклічної 

зміни). Спрямованість передбачає певний вектор соціальної зміни. Сама 

природа соціальних відносин рухає їх вперед у своєму розвитку. 

Закономірність соціального розвитку складається з послідовних етапів, кожен 

з яких визначає властивості наступного. Послідовність історичних подій і 

періодів власне і задає спрямованість соціального процесу і робить його 

незворотним. Якщо зміна може і не вести до появи нової якості об’єкта, то в 

результаті розвитку соціальна система завжди змінює свою якість. У 

системному об’єкті змінюються структура, функції або загальна стійкість 

(здатність до виживання і подальшого розвитку). Соціальні системи 

розвиваються або в сторону свого вдосконалення, або – деградації [58, с. 55]. 

Як виникнення нового, розвиток часто ототожнюють з прогресом, але 

розвиток буває і прогресивний і регресивний. З точки зору глибини і 

швидкості змін розрізняють стадії еволюції і революції: для першої характерні 

реформи, для другої – докорінні зміни. Якщо реформи відкидаються і 

абсолютизується революція, то виникає руїна, що є наслідком надмірного 

розриву з традиціями, заперечення спадкоємності в процесі розвитку [59, с. 

555].  

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» [60]. 

Разом з тим, у літературі існує дещо інший підхід, який пов’язує початок 

проведення земельної реформи з 15 березня 1991 року, тобто з набуттям 

чинності Земельним кодексом та постановою «Про земельну реформу», коли 

всі землі було оголошено об’єктом земельної реформи [61, с. 8]. Метою 

земельної реформи став перерозподіл земель з одночасною передачею їх у 

приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, 

установам і організаціям зі створенням умов для рівноправного розвитку 
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різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, 

раціонального використання та охорони земель. 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.  

Проведений вище аналіз природи децентралізації влади дає змогу 

зробити висновок про те, що впроваджувані зміни вчинять 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. До речі, 

професор А.М. Третяк взагалі розглядає удосконалення земельних відносин як 

складову системи управління земельними ресурсами [62, с. 9].  

Наступними будуть відносини власності і землекористування. Так, 

П.Ф. Кулинич вважає, що внаслідок децентралізації земельне законодавство 

має забезпечити встановлення пріоритету права комунальної власності на 

землі в межах громади шляхом: а) передачі переважної більшості земель 

державної власності, які розташовані на території громади, у комунальну 

власність територіальної громади; б) встановлення презумпції належності 

територіальній громаді на праві власності земель, власник яких не 

встановлений. Крім того, доцільно визначити повноваження щодо здійснення 

права комунальної власності на землю об’єднаними територіальними 

громадами в особі їх рад та виконавчих комітетів цих рад. При цьому, на його 

думку, більш складною науковою і прикладною проблемою є забезпечення 

розвитку земельного законодавства у частині забезпечення децентралізації 

повноважень органів влади у сфері управління використанням та охороною 

земель [63, с. 15]. Безумовно слід погодитися з наведеними пропозиціями на 

перспективу, адже їх виконання поки що унеможливлюється наявністю низки 
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перепон, зокрема, не доведенням до логічного завершення розмежування 

земель державної і комунальної власті, а також неможливістю набуття 

територіальною громадою права власності на сільськогосподарські землі, 

власник яких не встановлений. Існуюча заборона здійснення будь-яких 

правочинів із землями сільськогосподарського призначення унеможливлює 

прийняття у комунальну власність не лише земель з невстановленим 

власником, а й інших, наприклад, навіть у разі добровільної відмови власника 

на користь територіальної громади, на що звертає увагу професор 

В.М. Єрмоленко [64, с. 116–119].  

Практичне здійснення права комунальної власності в умовах 

децентралізації влади поки що зіштовхуватиметься і з іншими проблемами, 

спричиненими недосконалістю земельно-правового статусу публічного 

власника. Так, на думку О.І. Крассова, публічний власник повинен володіти 

певними правами, повністю підпорядкованими його обов’язкам. Він повинен 

мати право надавати в користування природні ресурси на основі певних 

титулів, допускати в дуже обмежених межах можливість передавати право 

використання природних ресурсів, яке належить природокористувачу, третім 

особам; надавати землю в приватну власність та на інших правах, особливо в 

тих регіонах, де є надлишок земельних ресурсів [65, с. 130]. Усі перелічені 

питання – це напрями розвитку права комунальної власності на землю, 

викликані децентралізацією влади.  

Не позбавлені відповідних проблем і питання розвитку 

землекористування, зокрема, у частині права загального землекористування. 

Як зазначає А.М. Мірошниченко, таке право земельним законодавством прямо 

не передбачене, крім окремих вказівок у статтях 83, 84 ЗК України у частині 

згадування земель загального землекористування. Поняття цього інституту 

виводиться за аналогією до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [66, с. 9–10]. Між тим, право 

безперешкодного і безоплатного доступу до земель загального користування 

завжди було і залишається невід’ємним, важливим і ефективним інструментом 
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узгодження громадських інтересів, що потребує його детальної нормативно-

правової регламентації.  

Відбудеться також розвиток і відносин спеціального 

землекористування. Так, В.М. Комарницький вказує на безумовну 

прерогативу органів виконавчої влади у вирішенні питань спеціального 

природокористування в цілому [67, с. 13]. Децентралізація владних 

повноважень безперечно має змінити «розстановку сил» у зазначеній сфері на 

користь органів місцевого самоврядування. Зміни мають стосуватися не тільки 

поширення впливу територіальних громад на об’єкти спеціального 

землекористування, а й охоплюватимуть питання переадресації надходження 

плати за спеціальне землекористування до бюджетів відповідних сільських, 

селищних і міських рад.  

Щодо об’єктивної потреби участі місцевого самоврядування в 

земельному обігу в сучасних земельно-правових дослідженнях зазначається, 

що метою запровадження системи земельно-майнових відносин за участю 

органів місцевого самоврядування є організація стабільного земельного обігу, 

пов’язана з реалізацією суспільних інтересів місцевого рівня  з одного боку, а 

з іншого – приватних інтересів в публічно-правовій формі [68, с. 15]. 

Конкретна роль органів місцевого самоврядування визначатиметься 

місцевими умовами і громадськими потребами. Зокрема перспективним 

вбачається напрям нормування концентрації земельної власності на території 

громади у власності і користуванні окремих осіб.  

Мають зазнати розвитку і нинішні відносини правової охорони земель в 

Україні. Серед недоліків існуючого механізму державного контролю в галузі 

охорони земель О.А. Вівчаренко виокремлює: 1) вкрай низьке забезпечення 

природоохоронних органів технічними засобами (транспортом, засобами 

звязку, пальним); 2) низький професійний рівень працівників 

природоохоронних органів, відсутність системи професійного навчання у цій 

царині; 3) мізерна зарплата персоналу, що призводить до численних 

зловживань, низького соціального престижу роботи держінспекторів, 
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практична відсутність їх соціального захисту, а також велика службова 

завантаженість; 4) недостатнє фінансування діяльності органів державного 

контролю в галузі охорони земельних ресурсів; 5) згортання роботи з 

громадськістю, втрата традицій публічного спілкування в системі органів 

державного контролю в галузі охорони земельних ресурсів, утвердження 

виключно службово-адміністративного механізму спілкування тощо [69, с. 

29]. Зміна вектору охорони земель в бік органів місцевого самоврядування 

відтак не означатиме миттєвого покращення зазначених проблемних питань. 

Позитивні зміни можуть відбутися лише в дуже міцних у фінансовому плані 

територіальних громадах, яких, на жаль, не так багато, а тому навпаки, у 

переважній більшості недостатньо платоспроможних громад 

спостерігатиметься навіть погіршення ситуації. Звідси, передачу місцевому 

самоврядуванню функцій охорони земель слід реалізовувати лише на основі 

точного прорахунку їх фінансових можливостей самостійно забезпечити таку 

охорону. При цьому, орієнтиром має стати найбідніший бюджет. Та й у разі 

позитивного результату передачу землеохоронних функцій доцільно 

здійснювати з обережністю та поступовістю, поетапно, щоб не загубити 

повністю рештки колись досить ефективної системи державної охорони 

земель.  

Потребуватиме відповідного розвитку і пласт земельних відносин, 

пов’язаних з притягненням до юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення. Так, ст. 211 ЗК України встановлює можливість притягнення 

громадян та юридичних осіб до цивільної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності за відповідні правопорушення. Притягнення до цивільної і 

кримінальної відповідальності є виключною прерогативою суду. Тому 

ймовірною залишається участь органів місцевого самоврядування лише у 

притягненні до адміністративної відповідальності відповідно до пунктів «1» і 

«2» ст. 213 КУпАП [70], які серед органів, уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, виокремлюють виконавчі комітети 

сільських, селищних, міських рад, їх посадові особи та адміністративні комісії.  
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Перелік земельних правопорушень містить ч. 1 ст. 211 ЗК України, 

більшість з яких підлягають саме адміністративній відповідальності, 

охоплюваній статтями 52–56 КУпАП. Разом з тим, ні ст. 218 КУпАП (щодо 

компетенції адміністративних комісій), ні ст. 219 КУпАП (щодо компетенції 

виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад) не відносять розгляд 

зазначених правопорушень до повноважень органів місцевого 

самоврядування.  

Отже, напрошується висновок про необхідність подальшого розвитку 

земельних відносин, пов’язаних з притягненням до адміністративної 

відповідальності за земельні правопорушення, у частині розширення 

компетенції органів місцевого самоврядування, як закономірного наслідку 

децентралізації влади. 

 

 

1.2. Історико-правові аспекти формування децентралізаційних 

процесів у регулюванні земельних відносин 

 

 

 

З’ясування особливостей генезису законодавства у досліджуваній сфері 

суспільних відносин необхідне щонайменше з двох підстав. По-перше, це дає 

можливість вияснення глибинних причин виникнення суспільного явища, що 

вивчається. По-друге, виокремлення загальних тенденцій розвитку останнього 

дає змогу оцінити ефективність його правового опосередкування, врахувати 

допущені похибки і спрогнозувати напрями розвитку законодавчої бази.  

Передусім слід зазначити, що згідно п. 2.1. Паспорту спеціальності 

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право [71] у рубриці «земельне право» відсутня пряма вказівка щодо 

здійснення історико-правового напряму досліджень: вивченню підлягають 

лише об’єктивні та суб’єктивні передумови становлення та розвитку 
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земельного права України. Натомість у п. 2.2. у сфері аграрного права 

визначається як єдиний напрям дослідження історія розвитку аграрного права 

України, а також об’єктивні та суб’єктивні передумови формування, розвитку 

та функціонування аграрного права як самостійної галузі національної 

правової системи України. За аналогією до цього формулювання до напрямів 

дослідження земельного права цілком логічно напрошується історія 

земельного права, тим більше, що об’єктивні і суб’єктивні передумови 

певного явища мають безсумнівно темпоральні властивості. Тим більше, що 

п. 2.4. у галузі природоресурсного права, підгалуззю якого визнається 

земельно-ресурсне право, напрямом дослідження є історія природоресурного 

права та його підгалузей. Таким чином, історико-правові питання земельного 

права не суперечать Паспорту спеціальності 12.00.06. Справа полягає лише у 

визначенні меж історичних аспектів дослідження та його внутрішньої 

диференціації.  

У основу такої диференціації варто покласти методологічний висновок 

істориків держави і права, що період – це відрізок часу, протягом якого 

держава зазнає тих чи інших змін загалом, а етап – це такий період розвитку 

держави, за який відбувається не просто зміни, а якісні зміни державного 

життя загалом чи його окремих елементів [72, с. 59]. При цьому треба 

виходити з усталеної періодизації нашої держави, здійсненої вітчизняною 

історико-правовою наукою: перший ранньофеодальний період (VІ– ХV ст.); 

другий період державного будівництва (ХVІ– ХVІІІ ст.); третій період 

розбудови Української держави (1917–1921 рр.); четвертий період – 

радянський (1921–1990 рр.); п’ятий період (1990 р. – т.ч.) [73, с. 5–10]. При 

цьому у наявності всі підстави в межах нашого дослідження назвати останній 

період сучасним.  

Переходячи безпосередньо до теми нашого дослідження, необхідно 

вказати на існуючу спробу періодизації процесу створення законодавства 

щодо місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні після 

здобуття незалежності, який запропоновано умовно розподілити на п’ять 
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періодів: перший період (1991–1994 рр.) – удосконалення радянських 

нормативно-правових актів; другий період (1995–1996 рр.) – розробка тексту 

Конституції України та закріплення в ній понять «централізація», 

«децентралізація», «територіальна громада»; третій період (липень 1997 р. – 

жовтень 2010 р.) – імплементація Європейської хартії про місцеве 

самоврядування в українське законодавство, прийняття Законів України «Про 

місцеве самоврядування» та «Про Кабінет Міністрів України»; четвертий 

період (грудень 2013 – лютий 2014 рр.) – формування в українському 

суспільстві розуміння необхідності реформ децентралізації публічної влади; 

п’ятий період (квітень 2014 р. – наш час) – обговорення та формування 

законодавства щодо децентралізації публічної влади, а також спроби 

закріплення засад децентралізації в Конституції України [74, с. 18–19].  

З огляду на вищесказане, наведена періодизація містить методологічні 

недоліки. Сучасний період державності розділено на п’ять періодів, чим 

порушено логічну схему дослідження, адже період не може мати у своєму 

складі періодів. Доцільно було здійснити внутрішню диференціацію не на 

періоди, а на етапи, іншими словами провести не періодизацію, а етапізацію.  

На жаль, не зважаючи на деяку зовнішню привабливість, наведену 

періодизацію не можна взяти за основу нашого історико-правового екскурсу з 

причини відмінностей у об’єкті дослідження, адже для нас пріоритет має 

законодавство щодо децентралізації у сфері земельних відносин, на відміну 

від законодавства щодо місцевого самоврядування та децентралізації влади.  

Вивчення історичних особливостей виникнення, становлення і розвитку 

законодавства України неможливе без прив’язки до законодавства 

радянського періоду. Такий напрям дослідження є логічним наслідком дії 

діалектичного закону «заперечення заперечення», згідно якого новий 

суспільний лад виникає на уламках попереднього, вбираючи з нього все 

найкраще, що доцільно перенести в нову практику суспільного буття. Подібне 

відбувається і з законодавством про децентралізацію владних повноважень у 

сфері земельних відносин, причому між його різними гілками, тобто 
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земельним і децентралізаційним законодавством апріорі спочатку не може 

бути чіткого детермінаційного зв’язку. Вказані гілки законодавства мають 

наростити власний нормативний масив, розвиваючись ізольовано одна від 

одної. І лише після цього відбудуться їх якісні зміни, що дозволять 

диференціювати загальний нормативний масив децентралізаційного 

законодавства з урахуванням секторальних потреб єдиного 

народногосподарського комплексу, зокрема сфери земельних відносин. Це 

виведений теоретично логічний алгоритм, який треба підтвердити або 

спростувати у ході розгляду генезису законодавства за темою дисертаційного 

дослідження.  

Насамперед, слід зазначити, що радянський лад за своєю природою має 

бути взірцем децентралізації владних повноважень, адже його основою є ради, 

що є органами місцевого самоврядування. Першою «ластівкою» формування 

публічної влади на користь децентралізації можна вважати злам старої і 

запровадження нової судової системи через створення народних судів. 

Постановою Народного секретаріату України «Про введення народного суду» 

від 4 січня 1919 р. [75] на території Української Народної Республіки 

скасовувалися всі попередні судові установи: окружні суди, палати судові, 

військові й морські суди, комерційний суд в Одесі, волосні й мирові суди (п. 

1). Для ліквідації зазначених судових установ відповідними Радами 

робітничих, солдатських і селянських депутатів призначалися особливі 

комісари (п. 3). При цьому на волосні, повітові і міські Ради покладалося 

введення дільничних судів та організацію виборів постійних суддів з 

подальшими повноваженнями відкликання таких суддів і призначенням нових 

виборів (п. 8, 9). У аналізованій постанові не вказується на конкретні види 

справ, які відносилися до компетенції таких судів, але за відсутності прямого 

нормування можна зробити висновок про підсудність всіх видів справ, 

включаючи земельні спори. Отже, процес формування місцевими Радами такої 

важливої гілки влади, як судова, свідчить про децентралізацію владних 

повноважень.  
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Однак вже 22 січня 1918 р. Резолюцією Першої Всеукраїнської 

конференції Рад селянських депутатів «Про організацію влади і діяльність 

народних секретарів Української Робітничо-Селянської Республіки» [76] 

місцеві Ради, до відання і контролю яких було віднесено всі організації, 

громадські і державні установи, були визнані державними установами, що 

залежали тільки від свого центрального органу. Іншими словами, визнання 

місцевих Рад державними органами влади на фоні побудови їх ієрархічної 

системи свідчить про початок зворотного процесу централізації влади. Таке 

становище тривало протягом всього радянського періоду. Як зазначає 

М.В. Шульга, практично до 1990 року в УРСР, як і в межах колишнього СРСР, 

функціонували місцеві ради, які відносились до органів державної влади і 

перебували у ієрархічній підпорядкованості рад нижчого рівня радам вищого 

рівня. Діяльність місцевих рад була спрямована на забезпечення передовсім 

загальнодержавних, а не місцевих інтересів [77, с. 61]. Цей висновок знаходить 

підтвердження при аналізі відповідного радянського законодавства. Зокрема в 

ст. 72 Конституції Української РСР 1937 р. [78] прямо зазначалося, що Ради 

депутатів трудящих є органами державної влади в областях, районах, містах, 

селищах і селах Української РСР. Аналогічний зміст мала ст. 124 Конституції 

Української РСР 1978 р. [79]. Таке становище дійсно тривало до кінця 1990 

року, коли Законом Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів 

Української РСР та місцеве самоврядування» [80] місцеві ради були виведені 

з системи органів державної влади і наділені власною компетенцією (ч. 2 ст. 

4), диференційованою за різними напрямами (статті 22–34).  

Зокрема було вперше виокремлено і систематизовано повноваження 

місцевих рад в галузі використання і охорони землі (ст. 25) за напрямами:  

1) здійснення розпорядження і контролю за використанням і охороною 

землі, надання висновків щодо проектів місцевих Рад інших ланок про 

виділення в межах території частини земель в їх відання;  

2) надання земель в межах своєї території, вилучення їх, передача в 

оренду та інші види тимчасового користування громадянам, підприємствам 
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(об’єднанням), організаціям, установам і кооперативам у порядку, 

передбаченому земельним законодавством;  

3) реєстрація права землеволодіння, договорів на оренду та інші види 

тимчасового землекористування;  

4) ведення державного земельного кадастру;  

5) організація проведення землевпорядних робіт, надання дозволу на 

проведення вишукувальних робіт, що здійснюється на їх території.  

Разом з тим на конституційному рівні лише чинна Конституція України 

(1996 р.) кардинально розмежувала державну владу і місцеве самоврядування 

(статті 118, 140). Аналіз відповідного законодавства свідчить, що жодна з 

цілою низки змін до Конституції Української РСР (1978 р.), внесених 24-ма 

Законами, не стосується виведення місцевих рад з системи органів державної 

влади. Навпаки, Законом Української РСР від 19 червня 1991 р. № 1213а-XII 

[81] було запропоновано нову редакцію ст. 125 Конституції Української РСР, 

згідно якої місцеві Ради народних депутатів проводять у життя рішення вищих 

органів державної влади, що засвідчує їх належність до ієрархічної структури 

саме державної влади. Таким чином, не зважаючи на вищенаведену 

колізійність із тогочасними конституційними нормами, реальні 

децентралізаційні процеси започаткував саме Закон Української РСР «Про 

місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування», у ст. 3 якого вперше було визначено принцип оптимальної 

децентралізації. Як органам державної влади місцевим радам згідно ст. 5 

Земельного кодексу УРСР (1990 р.) [82] право розпорядження землею при 

наданні земельних ділянок у володіння і користування та їх вилучення. При 

цьому першу серйозну спробу розділити державну владу і місцеве 

самоврядування було здійснено у Законі України «Про формування місцевих 

органів влади і самоврядування» від 3 лютого 1994 р. [83], у ст. 1 якого йдеться 

про наділення органів самоврядування в Україні власною компетенцією, в 

межах якої вони діють самостійно, а також делегованими повноваженнями 

державної виконавчої влади.  
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На підставі вищевикладеного, у сучасному періоді генезису 

законодавства про розвиток децентралізаційних процесів у сфері земельних 

відносин доцільно виділити перший етап – започаткування децентралізації 

владних повноважень у сфері земельних відносин (1990 р.), 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.).  

Наступний етап доцільно прив’язати до формування комунальної 

власності на землю як основи місцевого самоврядування. Професор 

І.І. Каракаш стверджує, що комунальна власність в цілому виникла на основі 

ст. 31 Закону України «Про власність» як різновид державної власності, а з 

прийняттям Конституції України набула самостійного характеру [84, с. 25]. 

Безумовно слід погодитися з автором, що саме в зазначеному Законі відбулась 

ідентифікація комунальної власності з різновидом державної. Однак поняття 

комунальної власності з’явилося в законах України раніше Закону України 

«Про власність» від 7 лютого 1991 р. [85]. Вже у статтях 12–15 Закону України 

«Про бюджетну систему України» від 5 грудня 1990 р. [86] містилося 

посилання на комунальну форму власності, причому як на самостійну форму. 

Наступним є вищезгаданий Закон України «Про місцеві Ради народних 

депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р., у 

ст. 5 якого комунальна власність розглядалась як джерело одержання доходів 

місцевого самоврядування, зокрема земля та інші природні ресурси, що 

перебували у розпорядження місцевих Рад, позиціонувалися як фінансово-

економічні основа місцевого самоврядування. А ст. 7 цього Закону взагалі 

мала назву «Комунальна власність», у якій остання визначалась як основа 

місцевого господарства. При цьому суб’єктами комунальної власності було 

визнано населення адміністративно-територіальних одиниць у особі місцевих 

Рад народних депутатів. Разом з тим, ч. 8 ст. 7 містила застереження, що 

перелік майна, яке перебуває у комунальній власності, підлягав визначенню 
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законодавством України.  

А вже далі був вищевказаний Закон України «Про власність», який 

містив низку концептуальних положень щодо комунальної власності. Крім 

вже згаданої ст. 31, що визнавала комунальну власність різновидом державної, 

у ст. 32 визначався склад суб’єктів права комунальної власності, до яких було 

віднесено адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, 

міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Водночас примітною 

ознакою переліку об’єктів права комунальної власності, встановленого 

статтею 35 Закону України «Про власність», є відсутність земельних ділянок.  

Вперше про комунальну власність на землю загадано в Законі України 

«Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. [87], згідно п. 8 ч. 1 ст. 14 

якого до загальнодержавних податків і зборів було віднесено орендну плату за 

земельні ділянки державної та комунальної власності. Наведене положення 

базується на розмежуванні державної та комунальної власності як окремих 

форм. Разом з тим, прийнятий пізніше Закон України «Про форми власності 

на землю» від 30 січня 1992 р. [88] лише закріпив в Україні державну, 

колективну і приватну форми власності на землю. Однак прийнятий пізніше 

Закон України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. [89] знову 

протиставив державну і комунальну власність на землю, що випливає зі змісту 

статей 13–17, 19 цього Закону України, які по всьому тексту містять 

формулювання «земельні ділянки державної або комунальної власності».  

Наведені колізії у ототожненні державної і комунальної власності 

одними нормами та розмежуванні іншими є важко пояснюваними і 

аллогічними з позиції наявності на початку 90-х років незначної загальної 

кількості законів, а тим більше – у зазначеній сфері, де їх лише декілька. 

Логічним поясненням цьому є відсутність концептуальної моделі права 

комунальної власності, на що свого часу звернув увагу В.В. Носік [90, с. 189], 

результатом чого і стала відсутність єдності поглядів і підходів у 

законотворчій роботі.  

Паралельно відбулося становлення нормативно-правової основи 
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місцевого самоврядування в чинній Конституції України 1996 р., що 

доконечно закріпила принцип поєднання централізації і децентралізації у 

здійсненні державної влади (ст. 132) і сформувала нормативне підґрунтя 

функціонування інституту місцевого самоврядування (статті 140–146), 

зокрема визначила землю матеріальною основою місцевого самоврядування 

(ст. 142). Крім того, було закладено принципово новий погляд на землю як 

об’єкт права власності Українського народу (ст. 13) та основне національне 

багатство, що перебуває під особливою охороною держави (ч. 1 ст. 14), а також 

закріплено гарантування права власності на землю (ч. 2 ст. 14) і заборону 

використання власності на шкоду природної якості землі (ч. 6 ст. 41). 

Конституційна ініціатива віднайшла своє подальше втілення в Законі України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) щодо: 1) розгляду земель, 

які перебувають у комунальній власності територіальних громад, як 

матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 16); 2) 

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (п. 

34 ч. 1 ст. 26); 3) визначення у встановленому законодавством порядку 

відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі 

для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією (підп. 5 

п. «а» ч. 1 ст. 31); 4) встановлення на відповідній території режиму 

використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна 

містобудівна діяльність (підп. 7 п. «а» ч. 1 ст. 31); 5) надання відповідно до 

закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок (підп. 9 п. 

«а» ч. 1 ст. 31). Нарешті, у окремій об’ємній ст. 33 досить детально виписано 

повноваження місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища.  

Зазначені повноваження знайшли своє подальше втілення у Земельному 

кодексі України 2001 р., зокрема у диференційованому переліку повноважень 

органів місцевого самоврядування щодо земель комунальної власті (статті 8–

12), а також положень про право комунальної власності на землю (ст. 78, 79-1, 

80, 83).  
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На вирішення проблеми розмежування комунальної і державної 

власності на землю було спрямовано цілу низку нормативно-правових актів, 

зокрема Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і 

комунальної власності [91], який втратив чинність у зв’язку з набранням 

чинності Законом України «Про розмежування земель державної та 

комунальної власності» [92], безпосередньо Закон України «Про 

розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 

р. [93] та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 

6 вересня 2012 р. [94].  

Таким чином, наступним є етап формування комунальної власності на 

землю як основи місцевого самоврядування (1996–2012 рр.).  

Нарешті, безпосередній поштовх етапу завершення децентралізації 

земельних відносин надали: у сфері децентралізації влади – розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 

квітня 2014 р. [95], Закони України «Про співробітництво територіальних 

громад» від 17 червня 2014 р. [96] та «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. [97], а у сфері формування 

земельних ресурсів комунальної власності як матеріально-фінансової основи 

місцевого самоврядування – розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад» від 31 січня 2018 р. [98], яким Держгеокадастр України зобов’язано 

починаючи з 1 лютого 2018 р. забезпечити передачу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у власність 

об’єднаних територіальних громад.  

Як наслідок, починаючи з 2012 року, триває завершальний етап 

децентралізації у сфері земельних відносин, який характеризується 

укрупненням територіальних громад з поширенням їх земельної компетенції 
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за межі населених пунктів.  

 

1.3. Правова природа розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади  

 

 

З’ясування природи будь-якого поняття передбачає передусім розкриття 

його сутності, змісту та значення для певної сфери застосування. Особливої 

ваги це набуває в наукових дослідженнях, де кожна дефініція несе на собі 

відповідне смислове навантаження, правильне визначення змісту й 

призначення кожної з яких дозволяє створити надійний фундамент такого 

дослідження у вигляді понятійно-категорійного апарату, спираючись на який 

науковець досягає поставленої мети і завдань. Не є винятком і юридична наука, 

для якої також первісного значення набуває проблема формування понятійно-

категорійного базису. 

Із приводу цього доцільно послатися на вислів професора М.І. Панова, 

який вважає, що юридична наука (або її галузі), як і будь-яка наука, припускає 

наявність розвиненої і впорядкованої системи знань. Водночас вона повинна 

мати як атрибут відповідний інструментарій пізнання: розвинену систему 

категорій і понять — понятійний апарат, який визначається предметом цієї 

науки. Його формування є важливішим завданням і власним призначенням 

науки, тобто константою її буття [99, с. 22]. Однак понятійний апарат повинен 

становити не простий набір термінів, а сукупність узгоджених і взаємно 

підпорядкованих понять, кожне з яких має своє місце та призначення [100, с. 

83]. 

Разом з тим в юридичних дослідженнях, крім з’ясування сутності і 

змісту застосовуваних категорій, встановлення їх правової природи передбачає 

виокремлення масиву правових норм, які їх регламентують, з метою 

визначення місця і ролі зазначеного правового утворення у системі права в 

цілому або в структурі окремої галузі.  
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Децентралізація у сфері земельних відносин – нове явище у правовій 

реальності, яке апріорі не може претендувати на галузевий рівень у системі 

права. У теорії права зазначається, що. як правило, нормативні утворення, що 

супроводжують нововиниклі процеси і явища суспільного життя, первісно 

претендують на роль відповідного інституту права, під яким у теорії права 

розуміється група взаємопов’язаних юридичних норм, що регулюють окремі 

види суспільних відносин [101, с. 701]. Звідси виникає потреба визначення 

відповідності децентралізації у сфері земельних відносин ознакам правового 

інституту.  

Насамперед, треба встановити критерії внутрігалузевої інституційної 

структуризації. З цим виникають деякі методологічні труднощі, адже тематика 

критеріальної основи галузевого поділу системи права досить висвітлена в 

загальній та галузевій теорії права, тоді як підставам виокремлення інститутів 

права не приділено належної уваги.  

Так, професор В.М. Єрмоленко в результаті інтеграції існуючих 

наукових підходів нараховує понад двадцять критеріїв виокремлення галузі 

права [102, с. 49–50]. За висновком О.Г. Мягкова, кожна галузь наділена 

загальними властивостями системи права, інститут – відповідної галузі, норма 

– відповідного правового інституту [103, с. 107]. Звідси можна припустити, що 

зазначені критерії, як підстави внутрішньогалузевої структурної 

диференціації, мають аналогічне значення і для структурних складових.  

Такий висновок по суті перегукується з результатами нечисленних 

досліджень щодо критеріїв формування правових інститутів. Наприклад, 

Н.О. Левицька вважає, що галузеві нормативно-правові інститути 

характеризуються такими ознаками, як: наявність нормоутворюючих та 

нормозабезпечувальних приписів; їх змістом є як права та обов’язки, так і 

процедури їх здійснення; наявність завершеності правового регулювання у 

межах однорідної групи суспільних відносин; їх основою є відповідна чітка 

галузева конструкція; можуть бути як загальними, так і спеціальними; 

критеріями їх виокремлення є специфіка галузевого предмету та методу 
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правового регулювання; в основі їх виокремлення лежать не лише мета 

правового регулювання, а й практичні потреби їх реалізації; основою 

цілісності нормативно-правового інституту у межах галузі є уніфікованість 

принципів [104, с. 57–58]. Якщо уважно придивитись до наведених ознак, крізь 

їхню кількісну «завісу» проглядають такі основні критерії: наявність 

самостійного нормативного масиву; специфіка галузевого предмету та методу 

правового регулювання; уніфікованість принципів. Це абсолютно не 

відрізняється від визнаної критеріальної основи земельного права: наявності 

відповідних предмету і методів, усталених принципів та спеціальних 

нормативних актів, зокрема кодифікованого [105, с. 10]. Наведене 

переконливо підтверджує вищевикладений висновок про спільність 

критеріальної основи галузі права та її структурних елементів.  

Разом з тим щодо застосування окремих критеріїв (ознак) доцільно 

зробити певну засторогу. В юридичній літературі існує думка про 

неспроможність галузевих методів стати дієвим критерієм галузевої 

диференціації системи права. Адже навіть поверхневий аналіз переліку 

методів переважної більшості галузей приватного чи публічного права показує 

більш або менш вдалі спроби подрібнення двох загальних цілісних 

імперативних і диспозитивних начал на окремі прийоми і способи з метою 

видання їх під маркою окремих методів [106, с. 756–757]. Викладена 

пропозиція абсолютно реальна і обґрунтована, бо ще жоден з авторів не навів 

переконливих аргументів на користь методів, а їх застосування як критерію 

галузетворення є скорше даниною традиції. Щодо існування атрибутивних 

принципів формування наявного нормативного масиву йтиметься нижче.  

Тому варто погодитись з В.М. Єрмоленком, який у основу виділення 

нового інституту правового регулювання покладає такі критерії: а) існування 

всередині галузі комплексу однорідних відносин, специфіка яких не 

охоплюється правовим регулюванням норм іншої галузевої належності; 

б) існування цілісного масиву норм галузевого законодавства, достатнього для 

врегулювання таких відносин [107, с. 435–436].  
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Щодо першого критерію, то в підрозділі 1.1. дисертації виділено 

комплекс земельних відносин (власності, землекористування, земельного 

обороту, управління, правової охорони тощо), які зазнають змін внаслідок 

запровадження децентралізації влади. При цьому специфіка регулювання 

вказаних відносин не охоплюється правовим регулюванням норм іншої, крім 

земельно-правової, галузевої належності.  

У контексті іншого критерію необхідно встановити існування цілісного 

масиву норм земельного законодавства, достатнього для врегулювання таких 

відносин. Передусім слід вказати, що на структуру цього правового утворення 

вже від самого початку накладає відповідний відбиток комплексність 

характеру земельно-правового регулювання, що дає змогу диференціювати 

такий нормативний масив на декілька груп правових норм. 

Першу групу безперечно складають конституційні норми, які 

утворюють загальне підґрунтя регулювання земельних відносин та формують 

земельно-правову компетенцію органів місцевого самоврядування. Основу 

такого регулювання становлять конституційні норми щодо землі як об’єкта 

права власності українського народу (ст. 13) та визнання землі основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, 

яка гарантує право власності на землю (ст. 14). Цими нормами 

встановлюються засади не тільки рівності всіх форм власності на землю, а й 

основи правової охорони земель, а також закладається модель делегування 

органам місцевого самоврядування повноважень здійснення прав власника від 

імені Українського народу.  

Далі доцільно вказати на конституційні норми, які регламентують 

формування підґрунтя функціонування системи органів місцевого 

самоврядування. Це безпосередньо положення статей 5, 7, 19 та розділу ХІ 

(ст.ст. 140–146) Конституції України, які встановлюють загальні 

компетенційні засади діяльності органів місцевого самоврядування.  

Наступний блок утворюють норми законодавства, які забезпечують 

можливість створення загального механізму децентралізації влади. Окрему 
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групу утворюють норми муніципального законодавства, які забезпечують 

функціонування центрального об’єкта децентралізаційних відносин, тобто 

місцевого самоврядування. Фундамент цих відносин утворює Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», а також Закони України «Про 

ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» [108], «Про асоціації органів місцевого 

самоврядування» [109], «Про прискорений перегляд регуляторних актів, 

прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» 

[110], «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [97], «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» [111] тощо.  

Загальне підґрунтя відносин власності на землі комунальної власності та 

землекористування формують норми цивільного і господарського 

законодавства. Зокрема, це положення про неприпустимість позбавлення 

права власності, крім випадків, встановлених законом (ч. 1 ст. 3 ЦК України), 

а також про право власності та інші речові права, сконцентровані в кн. ІІІ ЦК 

України (ст.ст. 316–417), серед яких виокремлюється гл. 27 «Право власності 

на землю» (ст.ст. 373–378), а також норми про речові права користування 

чужим майном, зокрема земельною ділянкою у формі сервітуту (ст.ст. 402–

403, 406), землекористування (ст.ст. 404), емфітевзису (ст.ст. 407–412) та 

суперфіцію (ст.ст. 413–417). Утворення і функціонування комунальних та 

спільних комунальних підприємств регламентується ст. 63 ГК України, а 

комунальних унітарних підприємств – статтями 78–781 ГК України.  

Рушійною силою до проведення організаційно-компетенційної частини 

деконцентрації стали норми вищезгаданих нормативно-правових актів, 

зокрема Концепції адміністративної реформи в Україні (1998 р.), Програми 

проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого 

самоврядування на період до 2004 року, Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року, Указ Президента України «Про Стратегію 
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національної безпеки України» від 26 травня 2015 р. № 287 та ін. Зазначений 

нормативний масив має безперечно адміністративно-правову належність.  

Фінансову деконцентрацію забезпечують передусім норми Податкового 

кодексу України [112], які встановлюють перелік щодо місцевих податків (ст. 

10), визначають повноваження територіальних громад щодо встановлення 

ставок місцевих податків і зборів та їх розмірів (ст. 12), регламентують 

особливості сплати (ст. 14) та формування податку на землю (ст.ст. 269–289) 

тощо.  

Іншу складову фінансової деконцентрації щодо функціонування  

місцевих бюджетів формують норми бюджетного законодавства, які 

охоплюють розділ ІІІ Бюджетного кодексу України (ст.ст. 63–80) [113]. У 

місцевому бюджеті об’єднаних територіальних громад передбачено залишати 

100% єдиного податку (п. 20 ч. 1 ст. 64), податку на прибуток підприємств та 

установ комунальної власності (п. 18 ч. 1 ст. 64) та податку на нерухомість (п. 

19 ч. 1 ст. 64). Також в громадах залишатиметься 60% податку на прибуток 

фізичних осіб (п. 1 ч. 1 ст. 64), 25% екологічного податку (п. 4-1 ст. 69). Крім 

того, до місцевого бюджету зараховуються всі кошти, отримані за надання 

адміністративних послуг.  

Таким чином, норми податкового і бюджетного права разом утворюють 

нормативний масив фінансово-правових норм, необхідний для забезпечення 

фінансової деконцентрації.  

Нарешті, не можна обійти увагою рівень спеціального законодавства, 

яке безпосередньо забезпечує розвиток земельних відносин, детермінований 

процесами децентралізації влади. Насамперед, це положення ЗК України 

щодо: повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів 

у галузі земельних відносин (ст. 12); комунальної форми власності на землю 

(ч. 3 ст. 78); земельної ділянки як об’єкта права власності (ст.ст. 79–79-1); 

територіальної громади як суб’єкта права на землі комунальної власності (п. 

«б» ч. 1 ст. 80); особливостей права власності на землю територіальних громад 

(ст. 83); порядку надання земельних ділянок комунальної власності у 
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користування (ст. 123); порядку передачі земельних ділянок в оренду (ст. 124). 

Право користування землею встановлюють статті 92–97 ЗК України, речові 

права на чужі земельні ділянки, зокрема особливості земельного сервітуту 

визначають статті 98-102, а емфітевзису та суперфіцію – стаття 102-1.  

Разом з тим, змістовно нормативний масив, покликаний врегулювати 

наслідки децентралізації влади у сфері земельних відносин, не замикатиметься 

виключно на вказаних нормах. Сюди належатимуть також норми щодо 

розмежування земель державної і комунальної власності, встановлення 

повноважень по здійсненню права комунальної власності на землю 

об’єднаними територіальними громадами в особі їх рад і виконавчих комітетів 

цих рад та інші земельно-правові норми, виходячи з комплексності та 

достатньо широкої розгалуженості предмету земельного права.  

Таким чином, за наявністю розгалуженої самостійної нормативної бази 

вимальовуються контури нового правового інституту земельного права. Разом 

з тим невиясненою залишається внутрішня природа цього правового 

інституту. Як відомо, інститути права є галузевими, міжгалузевими і 

комплексними. За дослідженням Н.О. Левицької галузевий нормативно-

правовий інститут є сукупністю нормативно-правових приписів, що 

регулюють певну групу однорідних суспільних відносин у межах видових 

предмету правового регулювання та юридичної конструкції, то приписи 

міжгалузевого інституту регулюють суспільні відносини, що володіють 

загальними ознаками в межах предметів регулювання суміжних галузей права 

[114, с. 22]. Аналіз вищенаведеної нормативної основи виводить її за 

ідентифікаційні межі галузевості й міжгалузевості.  

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. Структурно за своїм функціональним 

призначенням вони базуються на нормах земельно-правових інститутів 
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публічного управління земельними відносинами та речових прав на землю у 

частині, що стосується земель комунальної власності. Разом з тим інтеграція 

норм зазначених правових інститутів виводить новоутворений масив за межі 

останніх, утворюючи таким чином новий комплексний земельно-правовий 

інститут децентралізації владних повноважень (державного управління) у 

сфері земельних відносин.  

Одержане розуміння інституційної природи досліджуваних відносин 

стало наслідком переосмислення зробленого раніше первісного висновку про 

субінституціональну природу децентралізації державного управління у сфері 

земельних відносин, що визначалась як субінститут земельно-правового 

інституту публічного управління земельними відносинами [115, c. 138].  

Таким чином, інститут децентралізації владних повноважень у сфері 

земельних відносин слід розглядати у двох ракурсах: по вертикалі та 

горизонталі. Вертикально – це ієрархічна структура, яка об’єднує рівні 

загального і спеціального законодавства. Горизонтально – це два блоки норм, 

перший з яких об’єднує загальні повноваження територіальних громад і їх 

органів, інший – права на землі комунальної власності.  

Водночас замикання лише на функціональній ознаці такого складного 

суспільно-економічного, політичного та правового явища, як децентралізація 

управління у сфері земельних відносин, обов’язково призведе до «затінення» 

його сутнісно-змістовної характеристики. Йдеться про дуалістичний характер 

правового інституту розвитку земельних відносин в умовах децентралізації 

влади. На нашу думку, зазначене явище за своєю сутністю є нічим іншим, як 

сучасним принципом формування публічного управління у сфері земельних 

відносин, висхідні начала якого сформують принципово нову модель 

управління, що суттєво змінить чинне земельне законодавство.  

Наведений висновок про засадничу природу розвитку земельних 

відносин в умовах децентралізації влади жодним чином не суперечить 

сучасному доробку юридичної науки і практики законотворення. Результати 

спеціальних досліджень надають розуміння децентралізації виконавчої влади 
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як принципу [30, с. 43; 116, с. 20; 117, с. 224; 118, с. 77]. Не варто випускати з 

уваги і закріплення децентралізації як принципу у Конституції України (ст. 

132). Як наслідок, децентралізацію владних повноважень у сфері земельних 

відносин доцільно розглядати саме як інститут-принцип у системі земельного 

права.  

На перший погляд, проголошення одного й того ж суспільно-правового 

явища одночасно інститутом і принципом земельного права є не просто 

суперечливим, а й неможливим. З огляду на це, слід згадати про вже доведену 

теоретично можливість існування так званих «норм-принципів». Тому за 

своєю сутністю децентралізація управління у сфері земельних відносин є саме 

первісною нормою-принципом, яку змістовно наповнюватимуть похідні 

норми-принципи, покликані врегульовувати реалізацію кожного з 

повноважень, переданих центральною виконавчою владою.  

Саме таке бачення децентралізації управління у сфері земельних 

відносин, на нашу думку, дає змогу розкрити дуалістичну правову природу 

цього складного земельно-правового явища, через діалектичне поєднання і 

взаємодію його функціональних і сутнісно-змістовних ознак.  

Разом з тим треба не випускати з уваги постійної трансформації 

інституційної галузевої структури системи права. Правові інститути постійно 

змінюються під впливом зовнішніх джерельних чинників. При цьому зміни 

відбуваються не тільки з внутрішнім змістовним наповненням, яке призводить 

до модифікації зовнішньої форми, тобто фактично до виникнення нового 

інституту, а й із сутністю певного земельно-правового інституту аж до його 

припинення. Останнє переконливо ілюструє приклад виникнення інституту 

паювання земель як реакції на впроваджувану земельну реформу. Наразі цей 

інститут поступово втрачає своє значення, а з моменту припинення 

уречевлення земельних сертифікатів остаточно втратить своє значення і 

поповнить анали історії вітчизняного земельного права. Так само й інститут 

розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади як цілісне явище 

припинить своє існування після досягнення поставлених цілей, тобто 
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закінчення процесу децентралізації. Але припинення інституту не тягтиме 

припинення чинності його складових (правових норм), які поповнять інші 

інститути, зокрема компетенційну частину інституту публічного управління 

земельними відносинами, а також інститути власності на землю та 

землекористування.  

 

 

1.4. Принципи розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади 

 

 

У теорії права досі відсутня єдність у поглядах на природу принципів 

права, а також спостерігається наявність низки прогалин у їх класифікації. Так, 

у юридичній літературі зазначається не лише відсутність єдиних теоретичних 

уявлень щодо таких понять, як «правовий принцип» чи «принцип права», а й 

наявність проблем виявлення і застосування правових принципів у діяльності 

законодавця або в ході правозастосування [119, с. 55]. Такий стан зумовлює 

необхідність випрацювання певної власної інтегруючої позиції у розумінні 

походження та сутності принципів права як загальноправового феномена. 

Категорія «принцип» має латинське походження і в буквальному 

перекладі звучить як основа, початок [22, с. 762]. Сучасна вітчизняна 

філософська доктрина дає ширше тлумачення цього поняття: принцип 

розглядається як першопочаток, те, що лежить в основі певної сукупності 

фактів, теорії, науки [120, с. 519]. Разом з тим таке розуміння принципу, 

будучи універсальним за своєю природою, потребує уточнення залежно від 

особливостей сфери його застосування. Тому не є виключенням і право як 

соціальне явище та юридична наука зокрема. Проте при визначенні сутності 

принципів права, на нашу думку, слід враховувати таку особливість: будь-яка 

конкретизація потребує одночасної деталізації загального розуміння сутності 

принципів залежно від особливостей обраної сфери суспільного буття, 
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першооснову функціонування якої потребується встановити. Щодо правової 

реальності вказаний напрям реалізується через необхідність визначення 

принципів кожної зі структурних ланок ієрархічного ланцюгового 

взаємозв’язку: правова система – система права – галузь права. Причому 

принципи кожної вищої ланки, виступаючи загальним підґрунтям для нижчих 

ланок, не заважають формуванню системи принципів останніх.  

Для прикладних галузевих досліджень, на нашу думку, достатнім є 

розуміння сутності принципу права як виражених в праві висхідних 

нормативно-керівних начал, що характеризують його зміст, як основи, 

закріплених в ньому закономірностей суспільного життя [121, с. 75]. При 

цьому у функціональному аспекті принципи права виступають, з одного боку, 

висхідними засадами правового регулювання, що забезпечують узгодженість 

і ефективність юридичних норм, а з іншого – безпосередніми регуляторами 

поведінки учасників суспільних відносин за наявності прогалин у 

законодавстві та його колізійності [122, с. 118]. У цілому ж принципи є 

узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права, забезпечують єдність 

процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію 

розвитку певної галузі в майбутньому [123, с. 1].  

Для досягнення мети нашого дисертаційного дослідження переважного 

значення набувають дві сутнісні особливості принципів права: об’єктивність і 

нормативність. Під об’єктивною зумовленістю принципів у теорії права 

розуміється їх відповідність характеру суспільних відносин, економічним, 

політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються в суспільстві. Іншими 

словами принципи – це вихідні положення, що юридично фіксують об’єктивні 

закономірності суспільного життя [124, с. 10]. Проте будь-яка система 

принципів права безумовно містить і суб’єктивну складову, яка включає 

щонайменше два моменти: 1) встановлення і формулювання принципів, що 

має переважно доктринальний характер; 2) нормативне закріплення державою 

впливу принципів на правову систему в цілому або її структурних елементів. 

Саме таке діалектичне співвідношення поєднує зовні протилежні об’єктивно-
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суб’єктивні складові єдиної природи принципів права.  

Проте головною ознакою принципів права визнається все ж їх 

нормативність. У зв’язку з цим у теорії права усталилася класифікація 

принципів права, що передбачає їх поділ на норми-принципи, які 

безпосередньо закріплюються у чинному нормативному масиві, та принципи, 

які виводяться з норм через аналіз і узагальнення їх змісту. При цьому зміст 

самих принципів, які виводяться з норм, законодавцем одиночно не 

визначений і їх застосування не має беззаперечного характеру порівняно з 

нормами-принципами. Існує навіть пропозиція на відміну від норм принципів 

називати принципи, які виводяться з норм, «принципами-нормами» [125, с. 

27], хоча в літературі обидві вказані категорії вживаються як синоніми.  

Зазначений підхід безумовно відбиває реальний стан справ, але не 

вбачається бездоганним і повним. По-перше, як норми-принципи, так і 

принципи, які виводяться з норм, передбачають безпосередню наявність 

розвиненого нормативного масиву певної галузевої належності. По-друге, 

такий нормативний масив має бути системним утворенням, що об’єктивно 

відповідає пласту суспільних відносин, які він покликаний врегульовувати. За 

відсутності таких умов, зокрема за наявності у механізмі правового 

регулювання прогалин та інших неврегульованостей, з’являється потреба у 

принципах дещо іншого характеру. За відсутності або неузгодженості певних 

норм саме вказані принципи мають стати основою їх формування.  

Наведене найкраще ілюструє вислів П.Ф. Кулинича, який зазначає, що 

правові ідеї як один із регулюючих пластів механізму правового регулювання 

виявляються насамперед у правових принципах, які не тільки виводяться із 

змісту норм позитивного права, а формуються юридичною наукою як 

початковий елемент, початковий етап у розвитку і вдосконаленні правового 

регулювання суспільних відносин. Закладаючи підвалини нової 

правосвідомості, правові принципи тим самим визначають змістовні напрями 

формування таких форм буття права, як правові норми та правовідносини [46, 

с. 105].  
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Поряд з цим, проблема криється у науковій диференціації принципів 

права на відповідні групи за критерієм обсягу охоплення їх впливом певних 

сфер суспільних відносин. Справа в тому, що існують класифікації, де 

запропонована структура системи принципів права не передбачає існування 

принципів інститутів права [126, с. 82–84; 127, с. 54]. По суті це означає, що 

формування інститутів права має базуватися як на принципах відповідної 

галузі права, так і на міжгалузевих і загальноправових принципах. З цього 

приводу напрошується зауваження, що останні з перелічених принципів є 

підґрунтям утворення як системи права в цілому, так і окремих її структурних 

складових на рівні галузей права. Тому ці принципи наділені вищим рівнем 

узагальнення, який не завжди повно враховує і точно відбиває особливості 

окремих правових інститутів. Безперечно такий стан потребує визначення 

засад інституційного регулювання.  

З цього боку безумовно відрадним є факт, що сучасні досягнення теорії 

права не тільки визнають характерною ознакою конкретного інституту права 

його функціонування на основі певних, властивих лише даному інституту 

принципів [101, с. 701–702.; 104, с. 58], а й засвідчують чотириланкову 

структуру системи принципів права, яка крім загальноправових, міжгалузевих 

та галузевих принципів містить ще й принципи інститутів права [128, с. 31].  

Водночас виникає питання про роль принципів вищого рівня у 

формуванні інституційних принципів права і взагалі про співвідношення всіх 

вказаних принципів у механізмі інституційного регулювання. Насамперед, 

слід вибудувати кореляційний взаємозв’язок між видом принципів права і 

структурними складовими правової системи, які безпосередньо базуються на 

цих принципах: загальноправові принципи – система права, міжгалузеві 

принципи – декілька галузей права, галузеві – окрема відповідна галузь права, 

нарешті, інституційні принципи – окремий інститут певної галузі права. 

Вказаний ряд взаємозв’язків, на нашу думку, зумовлює таку особливість: 

принципи кожного вищого рівня впливають відповідно на нижчий сегмент 

системи права, але не безпосередньо, а виступаючи загальною основою для 
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формування відповідних принципів. Це означає, що найбільший вплив на 

інституційні принципи вчинюють галузеві принципи, на галузеві – 

міжгалузеві, а на останні – загальноправові принципи.  

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.  

У згадуваному вище енциклопедичному визначенні децентралізації 

професор В.П. Горбатенко зазначив, що попри всі відмінності, притаманні 

різним моделям, децентралізації властиві спільні сутнісні ознаки, що водночас 

виступають її основоположними принципами: незалежність від форми 

державного устрою; чітке законодавче розмежування функцій та повноважень 

між різними рівнями управління; цілеспрямований розвиток розгалуженої 

системи місцевого самоврядування; невтручання держави у сферу суверенних 

прав земель, областей, регіону («суверенітет народу»); подолання 

патерналізму через запровадження діалогу і співпраці на різних рівнях 

соціального управління; самостійність місцевих органів влади у фінансовій 

сфері, фінансова підтримка органів місцевого і регіонального самоврядування 

з боку держави; законодавче закріплення горизонтальних і вертикальних 

взаємовідносин у сфері соціального управління [29, с. 169]. Однак наведене 

викликає певні зауваження. Насамперед, некоректним є змішування сутнісних 

ознак децентралізації з її основоположними принципами. Ознакою є риса, 

властивість, особливість чого-небудь [20, с. 665]. Виходячи з цього, ознака 

виводиться, виокремлюється з певного вже існуючого предмету, процесу чи 

явища. Навпаки, принцип є основою, на якій перелічені об’єкти утворюються 

і розвиваються, своєрідним «будівельним маяком», відхилення від якого 

повністю або частково змінює сутність цих об’єктів. Тому принципи 

децентралізації повинні мати більш поглиблений, загальний характер.  

Однак виведення системи принципів наштовхується на існування 

певних методологічних труднощів. Так, О.С. Мельничук цілком справедливо 
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зауважує на відсутності розуміння кінцевого варіанту децентралізації та 

методології, яка має бути покладена в її основу [129, с. 83]. Існуюче загально-

філософське положення, що методологія розробляє загальні принципи 

створення нових пізнавальних засобів [130, с. 374], дає змогу припустити, що 

саме відсутність методологічної основи децентралізації є головною причиною 

відсутності розробленої системи принципів останньої.  

У літературі, присвяченій децентралізації влади, дослідники 

загострюють свою увагу переважно на окремих принципах децентралізації, 

причому найпоширенішим у наукових публікаціях є принцип субсидіарності 

[74, с. 24; 116, с. 22; 131, с. 17]. Додатково, крім субсидіарності, наводиться 

принцип субституційності, сутність якого полягає у здійсненні вторинними 

органами публічної влади своїх повноважень лише у разі неекономного, 

неефективного, недоцільного застосування повноважень первинними 

органами [132], а також принцип відкритості [133, c. 166–173], спеціалізації та 

кооперації [134, с. 5]. У свою чергу, в основу урядової політики децентралізації 

покладено базові принципи Європейської хартії місцевого самоврядування – 

субсидіарність, повсюдність, фінансову самодостатність [135]. Переважно це 

головні принципи децентралізації, згадувані в наукових публікаціях і засобах 

масової інформації.  

Водночас Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [95] передбачено застосування 

таких принципів: верховенства права; відкритості, прозорості та громадської 

участі; повсюдності місцевого самоврядування; субсидіарності; доступності 

публічних послуг; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування територіальній громаді; підконтрольності органів 

місцевого самоврядування органам виконавчої влади у питаннях дотримання 

Конституції України; правової, організаційної та фінансової спроможності 

місцевого самоврядування; державної підтримки місцевого самоврядування; 

партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; сталого розвитку 

територій. 
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Показовою рисою всіх перерахованих принципів є їх загальний характер 

щодо інституту розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади, 

які стосуються або безпосередньо процесу децентралізації, або ширшої теми 

реформування місцевого самоврядування. Звідси, доцільним буде 

виокремлення пласту загальних принципів по відношенню до централізації у 

земельній сфері.  

Державна політика щодо реалізації реформування системи державного 

управління та місцевого самоврядування свого часу передбачала 

деконцентрацію владних повноважень, перерозподіл повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з додержанням 

принципів децентралізації та субсидіарності (розд. 4 Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року) [136]. Характерною рисою 

цього положення є те, що принципи децентралізації та субсидіарності 

застосовуються як однопорядкові видові поняття, що не є вірним з огляду на 

їх змістовну наповненість і належність, адже децентралізація є принципом 

розподілу влади, тоді як субсидіарність є принципом децентралізації.  

Передусім варто погодитися з провідною роллю принципу 

субсидіарності. За переконанням П.Ф. Кулинича, зміст цього принципу у сфері 

регулювання земельних відносин полягає в тому, що держава в особі 

відповідних органів державної влади здійснюватиме переважно контрольні 

функції, а також ті функції, які не зможуть реалізувати органи місцевого 

самоврядування [137, с. 50]. Поняття «субсидіарність» має латинське 

походження від терміну subsidium (резерв, підкріплення, допомога, підтримка) 

[138], тому розкривається як резервність, допоміжність. У правознавстві 

традиційно використовується для найменування різновиду юридичної 

відповідальності у значенні додатковості [139, с. 436]. У сучасному ж 

розумінні субсидіарність як принцип застосовується у сфері розподілу 

повноважень між місцевим самоврядуванням і державою (в державах з 

унітарним устроєм) [140, с. 862]. Саме таке розуміння і значення 

субсидіарності закладене в сучасне законодавство, зокрема Концепцію 
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реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні.  

Проте між наведеними прикладами розуміння субсидіарності існують 

певні суперечності. У першому випадку субсидіарна відповідальність 

покладається на іншу особу, якщо боржник не може виконати зобов’язання, в 

іншому – держава може і виконує управлінські обов’язки, але є інші суб’єкти 

(місцеве самоврядування), які можуть виконати їх краще. У наявності досить 

суттєві розбіжності між ситуаціями, коли особа не може виконати дію взагалі 

та коли є кращий виконавець. Враховуючи походження субсидіарної 

відповідальності з римського приватного права, перше розуміння виглядає 

значно автентичнішим. Водночас треба виходити з умов належної усталеності 

розуміння сутності сучасного принципу субсидіарності.  

Існують і приклади надмірної абсолютизації принципу субсидіарності. 

Так, на дисертаційному рівні доводиться, що принцип субсидіарності має 

стати ключовим принципом взаємодії міської ради й територіальної громади, 

які легалізують свою діяльність у межах певної території та рівня довіри в 

суспільстві [141, с. 20]. При практичному втіленні цього положення одержимо 

досить незрозумілий і спірний механізм реалізації субсидіарності: спочатку 

розподіл повноважень між державою і місцевим самоврядуванням на користь 

останнього, а далі те ж саме між територіальною громадою та органом 

місцевого самоврядування. Це нонсенс, який є наслідком надмірного 

захоплення певною ідеєю, що в кінцевому рахунку підміняє істинний стан 

справ. Адже в основі розподілу повноважень між територіальною громадою та 

органом місцевого самоврядування перебуває не субсидіарність, а 

делегування.  

Взагалі в основі ідеї субсидіарності перебуває думка про переважання 

прав окремої людини перед правами суспільства або держави, що 

співвідноситься з практикою суспільного та державного будівництва саме 

західноєвропейських країн. Такий підхід визначає структурний устрій 

суспільства і держави, що передбачає пріоритет нижчих структур перед 



72 
 

вищими: передачу вищим структурам тільки тих прав і обов’язків 

(повноважень), які не можуть бути виконані власними силами нижчих 

структур. В умовах функціонування принципу субсидіарності приймаючий 

рішення залишається відповідальним не перед вищою організацією, а перед 

тими, в інтересах кого він діє. При цьому субсидіарність як організаційний 

принцип націлений не на розмежування повноважень між суб’єктами влади, а 

більш відповідний спільному здійсненню гуртових цілей [142, c. 86–87].   

Створюючи загальне сприятливе підґрунтя для децентралізації владних 

повноважень, принцип субсидіарності має відповідне значення і для сфери 

земельних відносин. Зокрема реалізація принципу субсидіарності місцевого 

самоврядування диктує необхідність розширення земельних повноважень 

органів самоврядування територіальних громад, основними напрямами якого, 

з погляду П.Ф. Кулинича, мають стати: 1) надання органу місцевого 

самоврядування територіальної громади – раді територіальної громади – 

повноважень щодо здійснення планування використання та охорони всіх 

земель громади, включаючи й землі державної та приватної власності; 

2) проведення консолідації сільськогосподарських земель; 3) зарахування 

земельного податку з усіх земель територіальної громади до бюджету 

територіальної громади, а також надання раді територіальної громади права на 

встановлення та скасування пільг щодо сплати земельного податку та орендної 

плати за землі комунальної власності; 4) надання раді територіальної громади 

права здійснення моніторингу земель та контролю за дотриманням 

власниками і користувачами земельних ділянок, розташованих на території 

територіальної громади, вимог чинного земельного, містобудівного та 

екологічного законодавства [63, с. 15]. Разом з тим, збільшення обсягу 

контрольно-наглядових функцій унеможливлюється без обліку наявності та 

обороту земельних ділянок, що потребує не тільки доступу до даних 

земельного кадастру і реєстру речових прав на нерухоме майно, а і здійснення 

реєстраційних функцій. Крім того, важливим напрямом є розширення 

розпорядчого впливу територіальної громади на землі поза населеними 
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пунктами, включаючи землі інших, ніж комунальна, форм власності. Проте 

таке розширення повноважень одночасно детермінує потребу в наділенні 

територіальної громади можливістю самостійного здійснення планування 

територій.  

Водночас поширення розпорядчого впливу на землі поза населеними 

пунктами перегукується з принципом повсюдності, бо є змістом останнього. 

За підрахунками А.М. Мірошниченка, зазначена територія становить майже 

9/10 території держави. За такої ситуації органи місцевого самоврядування «за 

визначенням» не в змозі ефективно і комплексно вирішувати питання 

місцевого значення, як це передбачено ст. 140 Конституції України [143, с. 43]. 

У свою чергу, М.В. Шульга наголошує на тому, що територіальні громади 

фактично виключені з механізму державного та самоврядного управління 

землями за межами населеного пункту, зокрема, землями 

сільськогосподарського призначення, якими традиційно володіли і 

користувались сільські територіальні громади. Ситуація, яка склалась, 

свідчить про невдалу трансформацію земельних правовідносин, що не 

дозволяє впливати на землі, розташовані за межами населених пунктів [144, с. 

63]. Зі сказаним слід погодитись, бо держава дійсно у ході здійснення 

земельної реформи відійшла від схеми закріплення за сільськими радами 

всього так званого «колгоспного» землекористування, правонаступниками 

якого стали колективні сільськогосподарські підприємства. Як наслідок, долю 

розпайованих земель стали вирішувати державні органи: спочатку районні 

державні адміністрації, а потім почергово територіальні органи Держкомзему, 

Держземагентства, а нині – Держгеокадастру [145, с. 157]. Запровадження 

принципу повсюдності дає змогу повернути повноваження з вирішення долі 

земель сільськогосподарського призначення безпосереднім власникам, тобто 

членам територіальної громади.  

По суті метою реалізації принципу повсюдності є поєднання одиниці 

самоврядування з одиницею адміністративно-територіального устрою. Однак, 

як зазначається наукових публікаціях, в Україні досі не ухвалено закону про 
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адміністративно-територіальний устрій і територіальна громада не є 

адміністративно-територіальною одиницею. Це не дає змоги ввести таке 

поняття, як «межа територіальної громади», оскільки відповідно до ст. 140 

Конституції України «територіальна громада» є сукупністю жителів поселень. 

Тому пропонується введення поняття «території юрисдикції територіальної 

громади», що забезпечить реалізацію принципу «повсюдності» місцевого 

самоврядування, коли між громадами не буде територій поза юрисдикцією 

органів місцевого самоврядування територіальних громад [146]. З таким 

нововведенням слід погодитись, бо воно дійсно тимчасово знімає колізійність 

конституційного, муніципального, адміністративного та земельного 

законодавства. Фактично – це повернення до первісної моделі, закладеної у 

Законі України «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування», згідно ст. 25 якого передача земельних ділянок у 

власність і користування здійснювалася Радами народних депутатів [147, с. 

221].  

Попри безумовну позитивність запровадження (точніше повернення до 

принципу) повсюдності слід зважати на певні труднощі, пов’язані зі зміною 

суспільних відносин порівняно з початковим пострадянським періодом. 

Реалізація повсюдності місцевого самоврядування просто шляхом передачі 

всіх земель певних категорій за межами населених пунктів з державної в 

комунальну власність – за чинної системи адміністративно-територіального 

устрою, без зміни принципів територіальної організації влади та чіткого 

розмежування земель державної і комунальної власності відповідно до їх 

цільового призначення – видається недоцільною з цілої низки причин. По-

перше, в межах чинного адміністративно-територіального устрою зберігається 

ситуація «вкладеності» адміністративно-територіальних одиниць, коли до 

складу міста входять інші міста, селища або села, що мають органи місцевого 

самоврядування з такою ж компетенцією. У такому разі при передачі земель у 

комунальну власність виникає колізія щодо вибору об’єкта передачі земель – 

незрозуміло, якій територіальній громаді передавати – і, як наслідок, конфлікт 
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юрисдикцій між громадами. По-друге, з огляду на процеси добровільного 

об’єднання територіальних громад, землі з державної власності доцільно 

передавати у власність уже новостворених, об’єднаних громад. З одного боку, 

це стане для громад стимулом до об’єднання, з іншого – дозволить уникнути 

додаткового навантаження на органи ведення державного земельного 

кадастру, яке виникне, якщо землі передаватимуться територіальним 

громадам в їхніх нинішніх межах, а вже за деякий час відбуватиметься нове 

розмежування внаслідок об’єднання громад. По-третє, в умовах конфлікту з 

Російської Федерацією, нових викликів національній безпеці і пов’язаних з 

цим завдань реформування Воєнної організації держави має бути здійснена 

перевірка стану і обсягів земель оборони з погляду їх достатності для 

реалізації завдань забезпечення національної безпеки. Така оцінка має 

передувати передачі земель з державної в комунальну власність [148].  

Наступними принципами децентралізації, запозиченими з 

європейського досвіду самоврядування, є принципи відкритості і прозорості. 

Запровадження їх у практику правового регулювання земельних відносин є 

надважливим з погляду розвитку останніх в умовах децентралізації 

державного управління. До цього висновку змушує дійти стан розподілу та 

перерозподілу земель в Україні. Результати системи соціологічних опитувань 

свідчать, що відповідні державні органи не змогли забезпечити прозорість 

земельно-аграрної реформи та її спрямованість на соціальний захист селянина 

– безпосереднього виробника сільськогосподарської продукції. У свідомості 

практично 75 % населення сфера земельних відносин корумпована, а 34,8 % 

оцінюють земельну політику негативно [149, с. 18–19]. Одним з основних 

корупційних ризиків у сфері земельних відносин рахується закритість процесу 

прийняття рішень та обмеженість у доступі до інформації [150, с. 13], тобто 

недієвість принципу відкритості. На думку В.М. Льовочкіної, один із напрямів 

удосконалення існуючого правового регулювання обігу земель в Україні 

полягає у формуванні прозорого механізму прав на землю від одного власника 

(землекористувача) до іншого насамперед земель державної і комунальної 



76 
 

власності [151, с. 15]. У цьому разі безсумнівно йдеться про необхідність 

дотримання принципу прозорості.  

Насамперед, слід вказати на «парність» цих принципів, коли вони 

застосовуються не окремо, а у зв’язці один з одним. Виникає видимість деякої 

тотожності понять «відкритість» і «прозорість», що потребує філологічного 

тлумачення. «Відкритий» означає нічим не прикритий, який можна бачити без 

перешкоди, доступний зорові (20, с. 131), а «прозорий» – доступний для 

сприймання, зрозумілий, ясний, дохідливий (20, с. 971). При цьому спільним 

об’єднувальним поняттям для них виступає «доступність», що свідчить про 

термінологічну близькість цих слів.  

Засаднича трансформація відкритості і прозорості відбулась у 

європейському праві. Зі змісту Договору про функціонування ЄС випливає 

що: 1) відкритість сприймається як гарантований доступ до інформації за 

запитом (без існування такого зобов’язання інститутів ЄС у разі відсутності 

безпосередньої ініціативи з боку громадян); 2) прозорість розуміється як 

обов’язок інститутів ЄС активно сприяти прозорості своєї процесуальної 

діяльності, а також висвітленню результатів такої діяльності [152, с. 28]. 

Звичайно видимим недоліком є розкриття прозорості через саму себе, але таке 

розуміння в цілому не вибивається за межі вищенаведених визначень, що 

містяться у вітчизняній тлумачній літературі.  

Існують й інші підходи до розкриття сутності цих понять. Наприклад, 

В.О. Зозуля вважає, що відкритість і прозорість, коли рішення приймаються і 

виконуються у відповідності до вимог законодавства, а доступ громадян до 

інформаційної бази є необмеженим [153, с. 109]. Одразу помітним стає 

заміщення змісту відкритості і прозорості змістом принципу законності на 

фоні застосування як об’єднуючого знаменника поняття доступності та 

відсутності розмежування наведених понять.  

Тому значно більш імпонуючим є розуміння прозорості як критерію 

виміру відкритості влади [154, с. 198] або як терміну, що часто вживається на 

позначення відкритого характеру дій інституцій ЄС. Таким чином, прозорість 
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можна розглядати як один з головних засобів забезпечення відкритості, що дає 

підстави для виокремлення лише одного принципу відкритості.  

Щодо впровадження принципу відкритості існують цікаві пропозиції. 

Наприклад, науковці з фахового напряму державного управління навіть 

розробили методику оцінки відкритості діяльності органів влади (державного 

управління або місцевого самоврядування), обов’язковість проведення якої 

пропонують закріпити законодавчо з оприлюдненням результатів у засобах 

масової інформації [133, с. 170].  

Підсумовуючи сказане і трансформуючи одержані висновки на сферу 

розвитку земельних відносин, змоделюємо загальний результат від 

впровадження принципи відкритості, який полягає у наближенні 

територіальної громади до реально вагомих рішень щодо розпорядження 

земельними ділянками комунальної власності, виходячи з переважання саме 

громадських інтересів. Побічним результатом буде зниження рівня 

корупційності місцевого самоврядування в цілому по країні, що, у свою чергу, 

підвищить наповненість територіальних бюджетів.  

Вище вже вказувалося на комплексність земельно-правового інституту 

розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади, внаслідок чого в 

ньому поєднуються два види принципів: децентралізації влади та 

особливостей її прояву у сфері земельних відносин. У результаті дослідження 

обґрунтовано, що першу складову формують принципи субсидіарності, 

повсюдності та відкритості. Таким чином, залишається визначити принципи 

безпосередньо земельно-правової складової.  

Насамперед, слід звернути увагу на принципи земельного 

законодавства, закріплені у ст. 5 ЗК України, до яких належать принципи: 

1) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, 

природного ресурсу і основного засобу виробництва; 2) забезпечення рівності 

права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад 

та держави; 3) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними 

особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, 
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користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом; 

4) забезпечення раціонального використання та охорони земель; 

5) забезпечення гарантій прав на землю; 6) пріоритету вимог екологічної 

безпеки.  

У земельно-правовій теорії існує дисертаційне дослідження 

безпосередньо принципів земельного права за авторством В.В. Книша, який 

виокремлює такі принципи: 1) поєднання особливостей використання землі як 

природного ресурсу, основного засобу виробництва та територіального 

базису; 2) забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки; 3) забезпечення 

цільового, раціонального використання і охорони земель; 4) забезпечення 

рівноправності суб’єктів земельних відносин; 5) забезпечення гарантій прав на 

землю; 6) поєднання публічно-правових та приватноправових засад в 

земельному праві [155, с. 10–15]. Порівняння переліку законодавчих і 

доктринальних принципів не виявило значних розбіжностей у їх складі за 

винятком законодавчого принципу невтручання держави в здійснення 

земельних прав та доктринального принципу поєднання публічно-правових та 

приватноправових засад в земельному праві.  

Наведені принципи є безумовно актуальними для земельного права як 

галузі права в цілому, тобто є галузевими за своїм характером. Водночас вони 

не виокремлюють специфіку інституційних принципів, зокрема 

досліджуваного правового інституту розвитку земельних відносин в умовах 

децентралізації влади. Насамперед слід враховувати кількість взаємних 

повноважень у сфері земельних відносин, які мають одержати органи держави 

і місцевого самоврядування внаслідок реалізації реформи децентралізації 

влади. Цілком зрозумілим і пояснюваним є факт заінтересованості зазначених 

органів у набутті якнайширшої земельно-правової компетенції, адже земельні 

ресурси є матеріальною основою наповнення будь-якого бюджету. Критерієм 

розподілу має стати оптимальність, у основу якої варто покласти 

раціональність. У практичному сенсі це матиме форму наділення органів 

місцевого самоврядування всіма повноваженнями, які вони зможуть виконати, 
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включаючи ведення земельного кадастру, громадського контролю за 

використанням і охороною земель тощо. Разом з тим, це не означає 

позбавлення таких функцій державних органів, тобто частина функцій, 

наприклад, як розпорядження землями поза межами населених пунктів мають 

повністю відійти до місцевого самоврядування, а функції ведення державного 

земельного кадастру і контролю використанням і охороною земель 

здійснюватимуться паралельно. Конкретизацію останніх має реалізувати 

відповідне земельне законодавство. Отже, у кінцевому рахунку описуваний 

принцип набуде зовнішнього прояву як принцип оптимального розподілу 

повноважень по регулюванню земельних відносин між органами державної 

влади та самоврядування.  

Наступним має стати принцип пріоритету громадських інтересів при 

реалізації земельних прав. Якщо за абсолютного превалювання державної 

форми власності на землю у радянський період у основі земельних відносин 

безальтернативно перебував принцип пріоритету державних інтересів, то 

цілком логічно, що взятий курс на приватизацію більшості земель в країні мав 

би висунути наперед принцип пріоритету саме приватних інтересів. Однак 

досвід країн-членів ЄС, зокрема Німеччини та Франції показує, що у разі 

виникнення протистояння приватних і громадських інтересів у галузі 

використання і охорони земель, перевагу завжди має громадський інтерес. 

Останній, базуючись на приватних інтересах членів громади, одночасно не є 

наслідком простого арифметичного підсумку всіх наявних інтересів членів 

територіальної громади, а новою якістю, що утворюється на перетині всіх 

приватних інтересів. Базування суспільного інтересу на приватних інтересах 

окремих членів соціуму випливає з дії діалектичного закону переходу 

кількісних ознак у якісні, коли однотипні індивідуальні інтереси породжують 

якісно новий суспільний інтерес. Зазначений процес має і зворотну дію, коли 

новонароджений або змінений суспільний інтерес чинять відповідний 

організуючий вплив на виникнення окремих приватних інтересів. Аналогічну 

перевагу матимуть громадські інтереси порівняно із земельними інтересами 
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держави.  

Таким чином, «децентралізаційну» складову земельно-правового 

інституту розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади 

забезпечуватимуть принципи субсидіарності, повсюдності та відкритості, а 

«земельну» його частину – принципи оптимального розподілу повноважень по 

регулюванню земельних відносин між органами державної влади та 

самоврядування, а також пріоритету громадських інтересів при реалізації 

земельних прав.  

 

Висновки до розділу І 

 

На підставі вищевикладеного можна дійти таких висновків:  

– децентралізацію та деконцентрацію слід розглядати як видові складові 

одного родового явища, яким є «розосередження» або дисипація (від лат. 

dissipatio – розсіювання);   

– таким чином, вибудовується дихотомічна конструкція, у якій 

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 – на користь органів місцевого самоврядування;  

– у наявності всі підстави для ототожнення юридико-лексичних 

конструкцій «децентралізація державної влади» і «децентралізація 

державного управління», зокрема для цілей нашого дисертаційного 

дослідження;  

– досягнення абсолютної децентралізації (деволюції), як її верхнього 

рівня, межує з припиненням центральної виконавчої влади, а це загрожує 

виникненням аналогу періоду феодальної роздробленості, хоча й на новому 

витку спіралі суспільного розвитку. У свою чергу, нижньою межею 

децентралізації виступатиме рівень державного контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування. Прямий контроль з боку держави 
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означатиме припинення децентралізації з її перетворенням на аналог 

деконцентрації;  

– 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;  

– склад сучасних земельних відносин становлять відносини власності, 

землекористування, управління використанням земель, земельного обігу, 

охорони земель, відповідальності за земельні правопорушення;  

– водночас складно зафіксувати межі зазначених земельних відносин, 

які постійно взаємно накладаються. У наявності чіткий прояв діалектичного 

закону «заперечення-заперечення», коли принципово нові земельні відносини, 

що виникатимуть внаслідок цивілізаційного розвитку суспільства, 

заперечуватимуть суспільну потребу в уже застарілих відносинах, яким нові 

прийдуть на зміну;  

– 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», 

метою якої став перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну 

та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і 

організаціям зі створенням умов для рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, 

раціонального використання та охорони земель. 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;   

– аналіз природи децентралізації влади дає змогу зробити висновок про 

те, що впроваджувані децентралізаційні зміни вчинять комплексний вплив на 

весь спектр земельних відносин як у цілому, так і у розрізі за окремими їх 
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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;  

– у сучасному періоді генезису законодавства про розвиток 

децентралізаційних процесів у сфері земельних відносин доцільно виділити 

перший етап – 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.). Наступним став етап формування 

комунальної власності на землю як основи місцевого самоврядування (1996–

2012 рр.). Починаючи з 2012 року, триває завершальний етап децентралізації 

у сфері земельних відносин, який характеризується укрупненням 

територіальних громад з розширенням їх земельної компетенції за межі 

населених пунктів;   

– децентралізація у сфері земельних відносин – нове явище у правовій 

реальності, яке апріорі не може претендувати на галузевий рівень у системі 

права. Звідси виникає потреба визначення відповідності децентралізації у 

сфері земельних відносин ознакам правового інституту;  

– 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. Структурно за своїм функціональним 

призначенням вони базуються на нормах земельно-правових інститутів 

публічного управління земельними відносинами та речових прав на землю у 

частині, що стосується земель комунальної власності. Разом з тим інтеграція 

норм зазначених правових інститутів виводить новоутворений масив за межі 

останніх, утворюючи таким чином новий комплексний земельно-правовий 
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інститут децентралізації владних повноважень (державного управління) у 

сфері земельних відносин;  

 – інститут децентралізації владних повноважень у сфері земельних 

відносин слід розглядати у двох ракурсах: по вертикалі та горизонталі. 

Вертикально – це ієрархічна структура, яка об’єднує рівні загального і 

спеціального законодавства. Горизонтально – це два блоки норм, перший з 

яких об’єднує загальні повноваження територіальних громад і їх органів, 

інший – права на землі комунальної власності;   

– замикання лише на функціональній ознаці такого складного суспільно-

економічного, політичного та правового явища, як децентралізація управління 

у сфері земельних відносин, обов’язково призведе до «затінення» його 

сутнісно-змістовної характеристики. Йдеться про дуалістичний характер 

правового інституту розвитку земельних відносин в умовах децентралізації 

влади. Зазначене явище за своєю сутністю є нічим іншим, як сучасним 

принципом формування публічного управління у сфері земельних відносин, 

висхідні начала якого сформують принципово нову модель управління, що 

суттєво змінить чинне земельне законодавство;  

– саме таке бачення децентралізації управління у сфері земельних 

відносин дає змогу розкрити дуалістичну правову природу цього складного 

земельно-правового явища, через діалектичне поєднання і взаємодію його 

функціональних і сутнісно-змістовних ознак;   

– треба не випускати з уваги постійної трансформації інституційної 

галузевої структури системи права. Правові інститути постійно змінюються 

під впливом зовнішніх джерельних чинників. При цьому зміни відбуваються 

не тільки з внутрішнім змістовним наповненням, яке призводить до 

модифікації зовнішньої форми, тобто фактично до виникнення нового 

інституту, а й із сутністю певного земельно-правового інституту аж до його 

припинення. Інститут розвитку земельних відносин в умовах децентралізації 

влади як цілісне явище також припинить своє існування після досягнення 

поставлених цілей і завершення процесу децентралізації. Але припинення 



84 
 

інституту не тягтиме припинення чинності його складових (правових норм), 

які поповнять інші інститути, зокрема компетенційну частину інституту 

публічного управління земельними відносинами, а також інститути власності 

на землю та землекористування;   

– 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;  

– внаслідок проведеного дослідження встановлено, що 

«децентралізаційну» складову земельно-правового інституту розвитку 

земельних відносин в умовах децентралізації влади забезпечуватимуть 

принципи субсидіарності, повсюдності та відкритості, а його «земельну» 

частину – принципи оптимального розподілу повноважень по регулюванню 

земельних відносин між органами державної влади та самоврядування, а також 

пріоритету громадських інтересів при реалізації земельних прав.  
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РОЗДІЛ ІІ 

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЗУМОВЛЕНИЙ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ ВЛАДИ, У РОЗРІЗІ ЇХ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

 

2.1. Відносини власності на землі територіальної громади  

 

 

Процес децентралізації влади безперечно є об’єктивним чинником, який 

детермінує відповідні зміни у відносинах власності на землю в межах кожної 

територіальної громади. Як зазначає П.Ф. Кулинич, проведення 

децентралізації влади з передачею значного обсягу владних повноважень у 

сфері регулювання земельних відносин територіальним громадам, як основній 

ланці місцевого самоврядування, детермінує необхідність суттєвого 

оновлення інституту права власності на землю [63, с. 16], адже впродовж 

земельної реформи інститут права власності на землю став найбільш 

затребуваним та найбільш «працюючим» інститутом земельного права [137, с. 

48]. Не погодитися з цими умовиводами досить складно, адже всі шість 

принципів земельного законодавства, виокремлених у ст. 5 ЗК України, прямо 

або побічно стосуються врегулювання відносин власності на землю.  

Разом з тим, не можна оминути увагою досить вагомий висновок 

А.М. Мірошниченка, що на сьогодні в Україні земель комунальної власності 

не існує, оскільки не відбулося розмежування земель державної власності на 

землі державної та комунальної власності [156, с. 27]. Попри на перший погляд 

зовнішню одіозність цього висновку вченого, він має під собою формальні 

підстави для існування. Вище йшлося про те, що землі комунальної власності 

по суті виокремилися із масиву земель державної власності. Але, не дивлячись 

на прийняття цілої низки фундаментальних нормативно-правових актів, серед 

яких постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового 

порядку розмежування земель права державної і комунальної власності» [91], 

Закони України «Про розмежування земель державної та комунальної 
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власності» [93] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності» [94], 

реального механізму їх розподілу так і не було створено. У контексті 

недосконалостей останнього з перерахованих законів П.Ф. Кулинич взагалі 

вважає, що доцільнішим і чеснішим законодавчим рішенням було б взагалі 

скасування необхідності розмежування таких земель [157, с. 30].  

Подібна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах. За виразом 

О.П. Анісімова Закон РФ «Про розмежування державної власності на землю», 

не дивлячись на низку успішних новел, не встановив чітких підстав 

розмежування власності на землі всіх категорій. У законі виділялися чотири 

умови, за наявності яких землі підлягали закріпленню в державну або 

муніципальну власність. Для цього, по-перше, необхідне розташування на 

ділянці нерухомого майна, яке перебувало, відповідно, у власності держави чи 

муніципальній власності. По-друге, земельна ділянка може бути віднесена до 

відповідної форми публічної власності, якщо вона надана органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, або державному чи муніципальному 

унітарному підприємству, установі, іншій некомерційній організації, 

створеним відповідною владною структурою (при цьому закон залишав 

відкритим питання про форму власності на земельну ділянку, що займає 

некомерційна організація, заснована юридичними чи фізичними особами). По-

третє, форма власності на землю могла залежати від того, до якої форми 

власності відносились приватизоване нерухоме майно, розташоване на 

відповідній не приватизованій ділянці. По-четверте, вибір певної форми 

публічної власності на земельну ділянку залежав від наявності під його 

поверхнею ділянок надр державного чи місцевого значення [158, с. 72–73]. 

Аналогічна картина вимальовується і в нашій країні через значну схожість 

застосованих моделей земельних реформ та законодавства, що їх 

опосередковує.  

При цьому А.М. Мірошниченко вважає, що вирішити проблему 

можливо, змінивши принципи розмежування. Земельні ділянки державної 
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власності, відведені для певних суб’єктів (потреб), слід автоматично (законом) 

визнавати земельними ділянками комунальної власності і вважати, що 

розподіл відбувся. При цьому слід передбачити випадки, у яких органи 

місцевого самоврядування можуть ініціювати питання про передачу певних 

земельних ділянок або навіть цілих територій в комунальну власність в 

подальшому [156, с. 28]. Варто не погодитися з наведеною позицією з огляду 

на те, що вже в первісній редакції ЗК України було визнано землями 

комунальної власності усі землі в межах населених пунктів, крім земельних 

ділянок приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх 

межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності (ч. 2. ЗК 

України). У цій формулі враховані і специфічні суб’єкти, і потреби 

територіальної громади. В основу розподілу покладено критерії: 

1) залишковий з виключенням із загального земельного масиву земель 

державної і приватної власності; 2) встановлення виключних переліків земель 

що відносяться до державної (ст. 6) і комунальної (ст. 7) форм власності (Закон 

України «Про розмежування земель державної та комунальної власності»). 

Крім того, за дослідженням А.С. Самородова, критерієм розмежування є місце 

розташування земельної ділянки, а не право власності на неї (державна або 

комунальна), у зв’язку з чим виникають земельні ділянки, право 

розпорядження якими належить як органам виконавчої влади, так і органам 

місцевого самоврядування [159, с. 8].  

Водночас зазначені критерії (залишковий і територіальний), будучи 

формальними за своєю сутністю, не відбивають інтересів територіальної 

громади, які виступають змістовним критерієм. Тому в умовах децентралізації 

влади треба ґрунтуватися на критерії-принципі максимального забезпечення 

інтересів територіальної громади у створенні належних умов життєдіяльності 

її членів з врахуванням принципу сталого розвитку сільських і міських 

територій. Якщо майно державної власності є передумовою забезпечення 

виконання державою функцій гаранта дотримання відповідного суспільного 

правопорядку, то майно комунальної власності, включаючи землю, існує для 
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забезпечення нормального функціонування і сталого розвитку належних 

громадам територій.  

Щодо можливості набуття територій в комунальну власність в 

подальшому, то вищевказаним Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності» було доповнено статтю 83 ЗК України частиною 3, за 

якою земельні ділянки державної власності, які передбачається використати 

для розміщення об’єктів, призначених для обслуговування потреб 

територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, 

громадських пасовищ, кладовищ, місць знешкодження та утилізації відходів, 

рекреаційних об’єктів тощо), а також земельні ділянки, які відповідно до 

затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі 

населених пунктів, за рішеннями органів виконавчої влади передаються у 

комунальну власність.  

У ході впровадження децентралізації влади (державного управління) 

слід не випускати з уваги, що будь-яке реформування наперед приречене на 

невдачу у разі відсутності відповідної концептуальної моделі його здійснення. 

Не є виключенням і відносини власності на комунальні землі. За дослідженням 

В.В. Носіка, хоча закон і закріплює право комунальної власності, його 

концепція залишається не доведеною ні методологічно, ні економічно, ні 

юридично, тому визначення правового становища територіальних громад як 

суб’єктів права власності на землю шляхом розмежування земель між 

державою і громадами не відбувається і не може мати перспективи з огляду на 

негативні наслідки такого розмежування для суспільства [90, с. 189].  

Варто погодитися з відсутністю не тільки моделі права комунальної 

власності на землю, а й права публічної власності в цілому. На противагу 

цьому в сучасній земельно-правовій доктрині відомим російським науковцем 

у сфері земельного права О.І. Крассовим створено концепцію права приватної 

власності на землю на основі протиставлення земельного і цивільного 

законодавства. Наслідком стало виокремлення принципових положень, на 
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яких, за переконанням вченого, базується сучасна концепція права приватної 

власності на землю: 1) земельне право розглядає землю, землі, земельну 

ділянку одночасно як природний об’єкт, природний ресурс, нерухоме майно і 

об’єкт права власності та інших прав на землю; 2) це привело до того, що в 

земельному законодавстві відбиваються особливості права власності та інших 

прав на землю. Відповідно, саме на цій основі розмежовуються предмети 

правового регулювання земельного і цивільного законодавства; 3) саме в 

земельному праві встановлюються внутрішні межі здійснення права власності, 

які виражаються в наступному. У земельному законодавстві право власності 

не розглядається тільки як тріада правомочностей, тільки як сукупність прав; 

правам власника кореспондують відповідні обов’язки з використання і 

охорони землі, тим самим в земельному праві визначається конкретний зміст 

права власності на земельну ділянку як соціальної функції; 4) зміст права 

власності визначається за допомогою особливих правових способів і 

інструментів, застосовуваних у земельному праві: віднесення земель або 

земельної ділянки до відповідної категорії земель; встановлення особливого 

правового режиму територій і визначення дозволеного використання 

земельної ділянки і її конкретного цільового призначення; 5) у земельному, а 

не в цивільному законодавстві встановлюються зовнішні межі права власності, 

а тобто, його зміст. У земельному праві право власності на землю не має 

абсолютного характеру, оскільки встановлюються різноманітні обмеження 

прав на землю, в тому числі у зв’язку з резервуванням земель для державних і 

муніципальних потреб. Таким чином, у земельному законодавстві 

забезпечується баланс публічних і приватних інтересів; 6) внутрішні й 

зовнішні межі змісту права власності на землю містяться також в 

законодавстві про охорону навколишнього середовища, законодавстві про 

природні ресурси і про охорону пам’ятників історії та культури; 7) обмежений 

характер права власності на землю як соціальної функції пов’язаний із 

застосуванням особливих заходів впливу на власників землі, коли земельна 

ділянка не використовується відповідно до її призначення або 
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використовується з порушенням законодавства. За наявності таких підстав 

можливе примусове припинення права власності на землю; 8) власник 

земельної ділянки протягом всього періоду існування цього об’єкта є 

суб’єктом правовідносин з іншим суб’єктом – державою [65, с. 88–113].  

Однак детальний аналіз наведених положень викликає цілком 

закономірні сумніви у об’єктивності та життєздатності цієї концепції. Усі 

положення (крім останнього) є універсальними, бо застосовні не лише до 

права приватної, а до будь-якої форми права власності на землю. Як наслідок, 

за своїм змістом зазначена концепція є загальною концепцією права власності 

на землю, яка не дає змоги розмежувати його на окремі форми. Звідси, варто 

ще раз погодитися з вищенаведеною думкою професора В.В. Носіка про 

відсутність концепції права комунальної власності на землю, адже навіть 

окреме дисертаційне дослідження «Правове забезпечення формування 

комунальної власності на землю», захищене у 2007 році [160], не містить 

концептуальної моделі цієї форми власності.  

Насамперед, необхідно з’ясувати сутність і зміст поняття концепції. У 

загально-філософському розумінні концепція (від лат. conceptio – сприйняття) 

– це система понять про ті чи інші явища, процеси; основна ідея будь-якої 

теорії [161, с. 301]. Лінгвістичне тлумачення уточнює, що концепцією є також 

набір доказів при побудові наукової теорії [22, с. 556]. В юридичному значенні 

концепцією є провідна ідея, точка зору на те або інше правове явище. Це 

важливий засіб розвитку як юридичної науки, так і науково обґрунтованого 

державно-правового будівництва. Концепції правові розробляються окремими 

правознавцями або колективами юристів – вчених і практиків. Схвалені у 

встановленому порядку, кладуться в основу відповідних організаційних 

заходів, законодавчих актів, рішень тощо. В Україні, наприклад, такими 

розробками були концепції судово-правової реформи (1992), Конституції 

України (1994), адміністративної реформи (1998), розвитку національного 

законодавства, окремих законів тощо [162, с. 339].  

Таким чином, змістовно-структурно можна погодитись з підходом 
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О.І. Крассова і за аналогією виокремити принципові положення, на яких має 

базуватися сучасна концепція права комунальної власності на землю. За своїм 

змістом – це положення-напрями, кожний з яких відбиває відповідну 

специфіку і потребує формування відносно самостійного механізму реалізації.  

Першим принциповим положенням є наявність специфічних об’єктів 

права комунальної власності на землю, адже саме об’єкт є первісним і 

системоутворювальним елементом будь-якої системи правовідносин. При 

визначенні особливостей об’єктного складу земельних прав слід враховувати 

передусім просторово-географічне розташування земель комунальної 

власності в межах відповідних населених пунктів згідно офіційного 

адміністративно-територіального поділу. Точки координат таких територій є 

унікальними.  

Наступний аспект особливостей об’єктного складу базується на 

положенні, що тільки в публічній власності можуть перебувати земельні 

ділянки, вилучені з цивільного обороту [163, с. 28]. Перелік таких земель 

комунальної власності наводиться у ч. 4 ст. 83 ЗК України. Зі змісту вказаної 

норми випливає, що це землі, які не можуть перебувати у приватній власності, 

що не виключає можливості їх передачі до іншої форми публічної власності 

на землю – державної. Однак таке становище висуває необхідність вияснення 

можливості існування земель, які входять виключно до земель комунальної 

власності.  

Так, п. «а» ч. 4 ст. 83 ЗК України до земель комунальної власності, які не 

можуть передаватись у приватну власність, відносить землі загального 

користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, 

пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації 

відходів тощо), причому наведений перелік не є закритим.  

Щодо земель, на яких розташовані майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

набережні, пляжі, парки, сквери і бульвари, то зазначені об’єкти призначені 

для користування як членів відповідної територіальної громади, так і 

приїжджих осіб. Виникнення об’єктивної необхідності передачі таких земель 
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і розташованих на них об’єктів до державної власності малоймовірне через 

відсутність такої потреби у держави. Звичайно, в населених пунктах, які є 

режимними об’єктами, призначеними для забезпечення внутрішньої і 

зовнішньої безпеки держави, всі землі належать до державної власності. Але в 

таких населених пунктах не створюється місцеве самоврядування, а 

управління здійснюється відповідною державною адміністрацією. Тому 

майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери і бульвари в 

них є державними. В інших адміністративно-територіальних одиницях, де 

функціонує місцеве самоврядування, всі перераховані об’єкти мають 

виключну належність до комунальної власності. Залишена законодавцем 

«шпарка» у вигляді потенційної можливості включення зазначених земель до 

публічного обороту виглядає як виключення, що підтверджує загальне 

правило.  

Щодо земель під кладовищами, то ч. 5 ст. 8 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» [164] відносить до компетенції органів 

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів питання: 1) відведення 

земельних ділянок для організації місць поховання; 2) забезпечення 

будівництва, тримання в належному стані та охорони місць поховання; 3) 

створення ритуальних служб. Таким чином, похоронна справа законом 

віднесена до компетенції місцевого самоврядування, що дає змогу зробити 

висновок про виключну належність земель під кладовищами до земель 

комунальної власності.  

Так само ч. 2 ст. 9 Закону України «Про відходи» [165] визначає 

територіальні громади власниками відходів, що знаходяться на їх території і 

не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи), тобто по 

суті відносить сміттєзвалища та територію під ними також до виключної 

належності до земель комунальної власності.  

Виключно у комунальній власності перебувають також земельні 

ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування (п. «д» ч. 4 ст. 83 ЗК України) та є) землі під об’єктами 
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інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем, які 

перебувають у комунальній власності (п. «є» ч. 4 ст. 83 ЗК України).  

До земель комунальної власності, які не можуть передаватися у 

державну власність, належать земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, 

споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності, а також 

земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів 

місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, 

крім випадків передачі таких об’єктів у державну власність (ч. 3 ст. 117 ЗК 

України).  

Інші землі, визначені пунктами «б», «в», «г», «ґ», «е» ч. 4 ст. 83 ЗК 

України, можуть перебувати як у комунальній, так і у державній власності 

(землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і 

трубопровідного транспорту, землі під об’єктами природно-заповідного 

фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу 

екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, 

землі лісогосподарського призначення, водного фонду, земельні ділянки, 

штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на 

землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що 

перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних 

ділянках дна водних об’єктів).  

Водночас з приводу перерахованих об’єктів виключно публічної 

власності існує певна колізія норм ЗК України. Не тільки в публічній, а й у 

приватній власності можуть перебувати землі: лісогосподарського 

призначення (ч. 1 ст. 56 ЗК України та ст. 7 Лісового кодексу України (далі – 

ЛК України) [166], водного фонду (ч. 1 ст. 59 ЗК України), природно-

заповідного фонду (ч. 1 ст. 45 ЗК України), історико-культурного призначення 

(ч. 1 ст. 54 ЗК України) та оздоровчого призначення (ч. 1 ст. 49 ЗК України). 

При цьому у законодавстві відсутній критерій та механізм визначення 

особливої екологічної, оздоровчої, наукової, естетичної та історико-

культурної цінності земель природно-заповідного фонду, історико-
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культурного та оздоровчого призначення, як того вимагає п. «в» ч. 4 ст. 83 ЗК 

України. Як наслідок, всі перелічені категорії земель не є об’єктами лише 

права публічної, зокрема комунальної власності на землю.  

Наступним принциповим положенням є особливість суб’єктного 

складу відносин комунальної власності на землю. Сьогодні, на думку 

З.В. Ромовської, ядром терміну «форма власності» є суб’єктне розмаїття 

власників (одна чи кілька фізичних осіб, господарське товариство чи інша 

юридична особа, громада міста, держава тощо). А це, у свою чергу, може в 

окремих випадках зумовлювати: особливість об’єктів права власності; 

особливі підстави набуття права власності; особливий порядок прийняття 

рішення щодо користування чи розпорядження майном (воля однієї особи, 

воля кількох осіб, коло колективу тощо) [167, с. 80]. Наведений вислів 

ілюструє існування детермінованого взаємозв’язку між формами власності і 

особливостями їх об’єктів.  

У свою чергу, І.В. Спасибо-Фатєєва також наголошує саме на 

суб’єктному критерії диференціації власності на приватну, державну і 

комунальну [168, с. 60], причому всі суттєві відмінності при визначенні права 

приватної, державної або комунальної власності зводяться до відмінностей у 

суб’єкті цього права [169, с. 108]. З цим безумовно слід погодитись, адже роль 

суб’єкта права у правових явищах складно переоцінити. За образним виразом 

С.І. Архипова «не суб’єкт існує для права, а право існує для суб’єкта і 

визначається ним». У цьому, на його думку, полягає суть відношення суб’єкта 

до всього правового. Не правові норми чи правовідносини, права чи обов’язки 

є вихідними моментами, підставами, які пояснюють сутність суб’єкта права, а 

сам суб’єкт є пояснююче начало для всього правового. Він є система правових 

координат, вихідна точка відліку для всіх правових явищ [170, с. 105–106]. 

Тому немає нічого дивного у суб’єктному критерії диференціації форм 

власності. Але зі сказаного слідує, що кожен із формоутворювальних суб’єктів 

повинен бути наділеним власною специфікою.  

Земельне законодавство розглядає землі комунальної власності 
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передусім як землю територіальних громад (ст. 83 ЗК України). Зі змісту ст. 1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» випливає, що 

територіальною громадою є жителі, об’єднані постійним  

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними  

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне  

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний  

центр. З цього визначення І.І. Каракаш робить висновок, що територіальна 

громада – це не адміністративно-територіальна одиниця і не створені нею 

органи місцевого самоврядування, а об’єднання жителів у межах 

адміністративно-територіальної одиниці. При цьому територіальні громади 

виступають первинними носіями прав місцевого самоврядування і суб’єктами 

повноважень щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами, 

розміщеними на їх території [171, с. 223].  

Зі сказаного випливають дві кваліфікаційні ознаки територіальної 

громади, з яких одна легальна, що це об’єднання жителів у межах 

адміністративно-територіальної одиниці, а інша доктринальна, що це 

первісний носій прав на землі комунальної власності. Продовжуючи логічний 

ланцюжок цілком слушно припустити, що похідними (вторинними) 

суб’єктами виступатимуть створені територіальними громадами органи 

місцевого самоврядування, наділені делегованими повноваженнями.  

Дещо інше визначення містить термінологічний словник Концепції 

адміністративної реформи в Україні (розд. VII), у якому під територіальною 

громадою розуміється спільнота мешканців, жителів населених пунктів (сіл, 

селищ, міст), об’єднана загальними інтересами власного життєзабезпечення, 

самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого значення як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. З наведеного 

визначення випливає ще одна важлива легальна об’єднувальна ознака 

територіальної громади: загальні інтереси її членів.  

Натомість специфічними правовими ознаками саме комунальної 

власності на землю, які відносяться до її суб’єкта, визнаються такі: 
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1) територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності на землю, 

здійснює це право як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування; 2) в особі територіальної громади «збігається» суб’єкт права 

комунальної власності на землю і суб’єкт управління цими землями; 

3) наявність специфічної підстави формування об’єкта права комунальної 

власності на землю такої, як розмежування земель державної та комунальної 

власності, що носить одноразовий характер [160, с. 8–9]. Отже, безпосереднім 

власником земель комунальної власності і законодавство, і земельно-правова 

доктрина визнають територіальну громаду.  

Але територіальна громада як власник земель за земельним 

законодавством України не наділена жодним повноваженням у сфері 

земельних відносин. Натомість відповідними повноваженнями наділені 

органи місцевого самоврядування, тобто сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи (ст. 12 ЗК України). Таке становище прямо суперечить 

Конституції України та нормам муніципального законодавства. Відповідно до 

положень ч. 3 ст. 140 Конституції України, продубльованих у ч. 2 ст. 2 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування 

здійснюється в першу чергу безпосередньо територіальною громадою, а лише 

в другу – органами місцевого самоврядування.  

Проте в Україні спостерігається дещо інша земельно-правова реальність, 

яку ілюструє вислів В.В. Цвєткова про небезпідставність думки, що 

демократія, яку ми спостерігаємо не тільки в Україні, а й у багатьох інших 

державах, не є в прямому розумінні правлінням народу. Останній обирає 

відповідний політичний режим, який існує сам по собі, прямує власним курсом 

до наступних виборів [172, с. 49]. Аналогічного висновку можна дійти і щодо 

місцевого самоврядування, керівні органи якого існують і приймають рішення 

щодо розподілу суспільної (громадської) землі у відриві і незалежно від волі 

громади протягом періоду, на який вони обрані. Розбазарювання землі 

органами місцевого самоврядування навіть одержало у народному лексиконі 

відповідну назву «дерибан». Засоби масової інформації вже десятки років 
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висвітлюють це негативне явище, однак воно існує й досі, причому по всій 

території країни, про що свідчить чергове звернення до Інтернет-видань [173; 

174; 175]. Не допомагають ні втручання народних депутатів, ні звернення до 

правоохоронних органів, ні протестні перекриття центральних автотрас тощо. 

Ось яскраве свідчення реалізації органами місцевого самоврядування прав 

власника на землю від імені Українського народу. Тоді про яку власність на 

землю Українського народу, яка до того ж, на переконання І.О. Костяшкіна, є 

«первинною формою права власності» [176, с. 23], може йтися, якщо сам народ 

не вирішує долі землі, а за нього від його імені права власника здійснюють 

органи держави і місцевого самоврядування. Крім того, мимоволі 

напрошується аналогія з правом державної і комунальної власності, де органи 

державної влади і місцевого самоврядування також є безпосередніми 

«реалізаторами» правомочностей власника.  

Звідси виникає питання щодо форми участі територіальної громади у 

реалізації права власності на належні їй землі. Стаття 69 Конституції України 

формами народного волевиявлення визначає вибори, референдум та інші 

форми безпосередньої демократії. Змістовно найвідповіднішим з наведеного 

переліку є референдум. Однак місцеві референдуми та порядок їх проведення, 

визначені Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 

[177], втратили свою чинність на підставі прийняття у 2012 р. Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» [178], який, у свою чергу, також було 

визнано неконституційним [179]. Таким чином, унеможливлено 

волевиявлення територіальної громади навіть шляхом референдуму.  

У конституційно-правовій науці існує позиція, згідно з якою іншими 

формами волевиявлення можуть бути народні законодавчі ініціативи, мирні 

зібрання, місцеві ініціативи, консультативні референдуми та інші заходи, які 

не мають своїм наслідком ухвалення імперативних для органів влади рішень 

[180, с. 504]. Однак відсутність юридичних наслідків для подальших владних 

рішень при проведенні зазначених заходів унеможливлює будь-яку реалізацію 

територіальною громадою повноважень власника.  
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Декларативність здійснення територіальною громадою права власності 

на землю детермінується передусім недосконалостями ст. 13 Конституції 

України, яка прямо делегувала здійснення права власності Українського 

народу на землю органам державної влади та місцевого самоврядування. 

Зазначене положення автоматично переноситься на територіальну громаду як 

частину Українського народу. Іншим колізійним моментом є встановлення у 

ст. 14 Конституції України переліку суб’єктів набуття права власності на 

землю, у якому відсутня територіальна громада.  

Таким чином, слід визначити і закріпити законодавчо всі можливі форми 

безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні прав власності на 

майно, зокрема землі комунальної власності, і розробити порядок оперативної 

реалізації таких громадських волевиявлень органами місцевого 

самоврядування. Наступним кроком має бути закріплення у ч. 1 ст. 13 

Конституції України двоярусної конструкції суб’єктів права публічної 

власності на природні ресурси, виклавши її у такій редакції: «Земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу, 

який здійснює його безпосередньо або через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування (курсив мій – Л.К.) в межах, визначених цією 

Конституцією». Далі необхідно доповнити коло потенційних суб’єктів 

набуття і реалізації прав на землю таким суб’єктом, як «територіальна 

громада» (ч. 2 ст. 14 Конституції України).  

Взаємовідносини територіальної громади і обраного нею органу 

місцевого самоврядування переконливо демонструють слова Н.О. Прохорової, 

висловлені на адресу державних органів: «вони як такі не є власниками 

державного майна, а покликані здійснювати адміністративні, управлінські 

функції, тобто слугувати «руками і ногами» держави-власника, подібно до 

того, як органи юридичної особи виступають в цивільному обороті від її імені» 

[181, с. 93]. Аналогічною є роль і органів місцевого самоврядування, які не 
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будучи власниками, мають лише слугувати «руками і ногами» громади як 

власника землі, виступаючи від її імені, тоді як остання повинна бути 

передусім «головою» у відносинах власності на землю.  

Таким чином, вимальовується специфічна дволанкова конструкція кола 

суб’єктів права комунальної власності на землю: первісний суб’єкт, яким є 

територіальна громада, і похідний (вторинний) суб’єкт у особі створених 

територіальною громадою органів місцевого самоврядування, наділених за 

законом делегованими повноваженнями здійснювати власницькі 

правомочності щодо земель комунальної власності.  

Поряд з цим у теорії земельного права існує пропозиція навіть 

триланкової диференціації суб’єктів права комунальної власності на землю, 

коли територіальні громади визнаються первинними суб’єктами, обрані ними 

ради – вторинними, а виконавчі комітети рад – третинними суб’єктами [182, с. 

9]. Відмінність між наведеними класифікаціями полягає лише у детальнішій 

диференціації вторинних суб’єктів на місцеві ради та їх виконавчі органи, що 

загалом є цілком прийнятним з боку теоретичних підходів, але потребує 

подальшого більш поглибленого розгляду.  

Далі йде положення про особливі підстави набуття права 

комунальної власності на землю. Згідно ч. 5 ст. 83 ЗК України територіальні 

громади набувають землю у комунальну власність у разі: а) передачі їм земель 

державної власності; б) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб 

та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; в) прийняття 

спадщини; г) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; ґ) виникнення інших підстав, 

передбачених законом.  

Щодо першої підстави, то, за висловом І.І. Каракаша, головним 

джерелом утворення комунальної власності на землю були і залишаються 

державні земельні ресурси [84, с. 25], з чим безумовно слід погодитись. 

Врегульовує передачу земель державної власності у комунальну ст. 117 ЗК 

України, у ч. 1 якої зазначається, що передача земельних ділянок державної 
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власності у комунальну власність здійснюється за рішеннями відповідних 

органів виконавчої влади, які здійснюють розпорядження землями державної 

власності. У сучасній юридичній літературі перехід прав на земельні ділянки 

на основі актів уповноважених органів пропонується визначати як публічний 

(адміністративний оборот) [183, с. 126], що також доцільно сприйняти для 

подальшого застосування.  

Однак передача земель державної власності у комунальну не є 

унікальною підставою формування масиву комунальних земель, бо за рахунок 

приватизації державних земель утворюються і землі приватної власності.  

Наступною підставою є відчуження земельних ділянок для суспільних 

потреб та з мотивів суспільної необхідності, встановлюване статтями 146 і 147 

ЗК України та спеціальним Законом України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності» [184]. Різновидом підстав такого набуття є 

загальнонаціональні інтереси, які зумовлюються відповідними потребами. 

Прикладом цього є відносини, врегульовані Законом України «Про 

організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу в Україні» [185].  

Важливість цієї проблеми для реалізації органами місцевого 

самоврядування їхніх повноважень у галузі земельних відносин неодноразово 

підкреслювалася в наукових публікаціях, причому не тільки земельно-

правової [186, с. 404; 187], а й цивільно-правової належності [188]. Аналіз 

законодавства дає змогу зробити висновок, що суспільна необхідність, як і 

суспільна потреба, об’єднуються належністю до спільного родового поняття, 

яким є публічна власність на землю, адже обидві вони зумовлюються як 

загальнодержавними інтересами, так і інтересами територіальної громади. 

Наслідком є перехід земельних ділянок з приватної форми власності у 

власність держави або територіальної громади. Таким чином, відчуження 

земель приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
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необхідності також не є унікальною підставою для формування земель 

комунальної власності.  

Щодо такої підстави, як придбання земельних ділянок за цивільно-

правовими угодами, то вона є універсальною для всіх форм власності і жодної 

унікальності для комунальної власності не містить.  

До інших підстав науковці відносять, наприклад, випадки добровільної 

відмови фізичної або юридичної особи від права власності на земельну ділянку 

на користь територіальної громади, вилучення земельної ділянки за позовами 

органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом. При 

цьому наголошується на невичерпності закріпленого в законі переліку інших 

підстав набуття права комунальної власності на землю [171, с. 225]. 

Добровільна відмова від права власності на земельну ділянку передбачається 

статтею 142 ЗК України, яка надає можливість вибору для особи-відмовника 

на користь держави або територіальної громади, що також робить цю підставу 

загальною для виникнення публічної власності на землю.  

Щодо земель сільськогосподарського призначення, то в умовах 

заборони на відчуження таких земель, встановлених п.п. 14, 15 розд. Х ЗК 

України, унеможливлюється реалізація будь-якого волевиявлення, включаючи 

добровільну відмову.  

Специфічні підстави виникнення права комунальної власності на землю. 

Безумовно унікальною підставою для виникнення комунальної власності на 

землю є можливість прийняття відумерлої спадщини, визначена ч. 3 ст. 1277 

ЦК України, згідно якої земельна спадщина, визнана судом відумерлою, 

переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття цієї 

спадщини. При цьому можна погодитись з пропозицією А.М. Мірошниченка 

щодо віднесення відумерлої спадщини до інших підстав, визначених ч. 5 ст. 

83 ЗК України [189, с. 214].  

Специфічною підставою є набуття права власності на землі запасу, які 

створювалися відповідно до вимог статей 80–81 ЗК Української РСР (1990 р.) 

із земель колишнього колгоспного землекористування у обсязі не менше 7 % 
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від загальної площі. Землі були передані у відання органів місцевого 

самоврядування і призначалися для передачі у власність або у користування 

переважно для сільськогосподарських потреб. Для позначення земель запасу 

існувала навіть окрема категорія земель, виокремлена п. 7 ч. 1 ст. 5 ЗК 

Української РСР.  

Крім земель запасу із колгоспного землекористування вилучалися також 

землі резервного фонду відповідно до частин 13–15 ст. 5 ЗК Української РСР. 

Створювалися землі резерву сільськими і селищними Радами народних 

депутатів у розмірі до 15 процентів площі усіх сільськогосподарських угідь, 

включаючи угіддя в межах відповідних населених пунктів. При цьому 

резервний фонд земель перебував у державній власності і призначався для 

подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням. З 

огляду на децентралізацію державного управління, у зв’язку з поширенням 

компетенції місцевого самоврядування на землі поза межами населених 

пунктів доцільно ці землі також передати у власність територіальної громади.  

Ще одним принциповим положенням є зміст права комунальної 

власності на землю. Усі дискусійні моменти визначення змісту права 

комунальної власності на землю групуються навколо дуалістичної природи 

останнього через одночасну належність до сфер приватного і публічного 

правового регулювання. Так, цивілістична доктрина дійшла однозначного 

висновку, що всі суттєві відмінності при визначенні права приватної, 

державної або приватної власності зводяться до відмінностей у суб’єкті цього 

права. Сутність же цього суб’єктивного права, як, втім, і його зміст (якщо під 

таким розуміти володіння, користування і розпорядження), залишається 

незмінним [169, с. 108], а тому територіальна громада як суб’єкт права 

власності має тотожні з іншими суб’єктами цих відносин правомочності [190, 

с. 11].  

Цьому концептуальному висновку протистоїть позиція, що публічна 

власність – це загалом не власність в тому сенсі, в якому говорять про інститут 

приватної власності, налаштований на задоволення потреб власника, а 
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матеріальна основа здійснення публічної функції, що з’являється, зникає і 

переходить разом з останньою (тобто вона «прив’язана» в першу чергу не до 

публічного власника, а до публічної функції і вже через неї до власника) [65, 

с. 129]. Як наслідок, застосування правової конструкції, за якої здійснення 

права власності (яке асоціюється з правом приватної власності) покладається 

на органи державної влади або місцевого самоврядування, не дає підстав для 

визнання за цими суб’єктами двох правомочностей: володіння і користування, 

якщо об’єктом права власності є землі. У цьому разі суб’єкт права публічної 

власності реально не здійснює цих правомочностей у традиційному розумінні 

в цивільному праві. Дійсно, як може орган місцевого самоврядування 

володіти, наприклад, площею чи вулицею, які є землями загального 

користування? Правомочність власника – безпосередня експлуатація 

земельної ділянки, вилучення доходів. Але суб’єкт права публічної власності 

ніколи сам не використовує землі. Не можна у зв’язку з цим розглядати 

стягування земельного податку чи орендної плати як своєрідний прояв 

вказаної правомочності [65, с. 122–123]. Дещо в іншому ключі виступає 

І.О. Іконицька, яка вважає характерним для публічної власності на землю 

правомочностей володіння і розпорядження, тоді як право користування 

завжди передається іншим особам [191, с. 54–55]. Проте при співставленні 

наведених підходів значно достовірнішою і обґрунтованішою видається 

позиція О.І. Крассова.  

У підсумку констатуємо наявність аргументованого протистояння двох 

напрямів розкриття змісту права власності на землю. При цьому цивілістичний 

узагальнений підхід, який за суб’єктним критерієм формування форм 

власності не вбачає відмінностей у змісті права власності, який є єдиним для 

всіх типів, форм і видів власності у вигляді правомочностей володіння, 

користування і розпорядження об’єктами права власності. Але будь-яке 

узагальнення завжди розмиває контури бачення конкретного, одиничного. 

Тому мабуть недоцільно поширювати загальноцивілістичну модель права 

приватної власності на публічну власність. Як наслідок, слід визнати 
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неможливим здійснення органом місцевого самоврядування володіння і 

користування об’єктами комунальної власності, зокрема земельними 

ділянками. Тому для органів місцевого самоврядування, які в житті реально 

реалізують власницькі повноваження від імені територіальної громади, 

єдиною фактично можливою залишається правомочність розпорядження.  

Останнім часом знову оживилися ідеї щодо існування у публічних 

власників четвертої правомочності «управління» [65, с. 152]. Такої ж думки 

притримується О.О. Первомайський, однак він чомусь у одному місці 

говорить саме про правомочність управління [190, с. 11–12], а в іншому – про 

управління як про окреме повноваження територіальної громади як власника 

[190, с. 4]. Подібна «смугастість» спостерігається і в інших наукових працях. 

Так, М.В. Воскобійник вважає управління повноваженням територіальної 

громади як власника [160, с. 15], тоді як О.І. Настіна розглядає управління 

землями державної власності саме як окрему правомочність [192, с. 4]. У 

підсумку формується дуалістичний розгляд управління як повноважень 

відповідних органів (публічно-правовий підхід) і окремої правомочності, що 

доповнює класичну «тріаду» (приватно-правовий підхід).  

Разом з тим, слід вказати, що подібне становище не нове. 

Основоположниками концепції розширення тріади правомочностей є творці 

радянської доктрини земельного права Л.І. Дембо [193, с. 67–68], 

Г.О. Аксеньонок [194, с. 225–226], О.М. Турубінер [195, с. 140–195]. 

Апологетом такого підходу був також М.І. Козир, який вважав, що 

правомочність управління землею охоплює право визначати цільове 

призначення землі, організовувати її раціональне використання і здійснювати 

контроль за цим використанням. Ця правомочність держави як власника, на 

його думку, суттєво відрізнялась від державного управління землею як 

виконавчо-розпорядчої діяльності уповноважених на це державних органів з 

регулювання земельних відносин, заснованій на праві виключної державної 

власності на землю і територіального верховенства [196, с. 203–204].  

Зазначена позиція цілком справедливо була піддана критиці з боку 
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І.О. Іконицької, на думку якої навряд чи можна навести вагомі аргументи на 

захист права управління як правомочності за відсутності виключної державної 

власності на землю. У сучасних умовах держава у особі відповідних органів 

здійснює функції визначення цільового призначення землі, організації її 

раціонального використання і контролю за цим використанням. Але сьогодні 

держава виконує ці функції по відношенню до всіх земель, незалежно від 

суб’єктів власності, виступаючи, таким чином, аж ніяк не в ролі власника, а в 

ролі політичного суверена [191, с. 52]. Слід повністю погодитися з наведеною 

аргументацією, а пропозицію виокремлення додаткової правомочності 

управління варто рахувати даниною періоду абсолютного превалювання 

державної форми власності, зокрема і на землю.  

Але тим дискусійнішими виглядають позиції сучасних вчених, які 

продовжують підтримувати концепт управління як окремої правомочності. 

Так, цивілістичною доктриною сьогодні визнається найпереконливішою 

аргументація щодо розуміння управління власником своїм майном як окремої 

правомочності, яка не збігається ані з розпоряджанням, ані з іншими його 

правомочностями як нарізно, так і в сукупності [197, с. 427]. Таку пропозицію 

можна логічно пояснити лише з боку спроб подолання цивілістичною наукою 

характерного для неї догматизму, який у певний час став гальмом на шляху її 

розвитку. Проте від вчених-цивілістів не відстають і представники 

господарсько-правової науки, які продовжують наполягати на тому, що 

сутнісний зміст права державної та муніципальної власності має бути 

виражений через одну правомочність – управління, чим забезпечується вихід 

на управлінську природу права загальнонародної власності [198, с. 51].  

Очевидно коріння вищезазначеного становища варто шукати в умовах 

переходу до превалювання приватної форми власності. За дослідженням 

С.С. Алексеєва в умовах капіталістичної економіки почали відбуватися суттєві 

зміни і в речовому праві власності. У зв’язку з тенденцією до концентрації 

капіталу, його акціонерними формами, а також з розвитком «знакових», 

письмових форм способів фіксації мови, ускладненням і глобалізацією форм 
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інформації – у зв’язку з усім цим власність почала все більше 

«перекочовувати» у відносини з «організації» і «управління» [199, с. 63]. 

Проте навіть такий досить об’єктивний висновок вченого не розставляє у 

досліджуваній проблемі необхідні акценти. Можна погодитись з доводами про 

ускладнення відносин власності, спричинені стрімким розвитком 

капіталістичних засад організації суспільства, зокрема акціонуванням, що 

висуває на передній план організаційно-управлінські відносини, «затіняючи» 

ними власницьку основу матеріального виробництва, однак це питання досить 

штучне і науково не обґрунтоване, яке не пояснює необхідності розширення 

змісту права власності за рахунок додаткової правомочності управління.  

Тому підведення риски під спробами розширення меж «тріади» 

правомочностей за рахунок управління варто завершити словами 

Н.О. Прохорової, що «включення додаткової правомочності «управління» до 

класичної тріади, за своєю сутністю беззмістовне, і його введення в 

законодавство слід розглядати критично, як таке, що вносить плутанину в 

правозастосовну практику» [181, с. 93].  

Ще одну спробу розширити зміст права власності на землю здійснив 

професор О.І. Крассов, на думку якого, принципово відмітною особливістю 

змісту права власності на землю (земельну ділянку) в земельному праві є те, 

що зміст цього права складають як права, так і обов’язки власника [65, с. 152]. 

Варто також не погодитись з цим твердженням, адже зміст права власності 

становлять правомочності володіння, користування і розпорядження щодо 

об’єкта власності. Це ази теорії власності, які до того ж знайшли відповідне 

закріплення в законодавстві, зокрема у ст. 317 ЦК України під назвою «Зміст 

права власності». Стверджуючи, що зміст права власності утворюють права і 

обов’язки власника, професор О.І. Крассов змішує право власності на землю, 

як абсолютне за характером суб’єктивне право, і правовідносини власності на 

землю, юридичним змістом яких і є сукупність прав і обов’язків власників 

землі.  

Подібна пропозиція лунає також від П.Ф. Кулинича, який наполягає на 
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необхідності доповнення змісту права власності на землю четвертим 

елементом – правообов’язком охороняти землю, який має бути провідним 

елементом [200, с. 26]. Досить незвичний термін «правообов’язок» тим не 

менш має досить тривалу історію свого виникнення. Ще в кінці ХІХ ст. його 

застосовував М.М. Коркунов, який розумів під правообов’язком буквально 

«правовий обов’язок» [201, с. 140]. У сучасному тлумаченні «правообов’язок» 

– це тісне сплетіння повинностей і прав особи [202, с. 56], повноваження, які 

не можна не реалізувати в публічних інтересах [203, с. 168], реалізація 

суб’єктивного бюджетного права чи обов’язку [204, c. 21] тощо. Виходячи з 

наведеного можна вивести основні ознаки сучасного розуміння 

правообов’язку: належність до механізму публічно-правового регулювання; 

кореспондування владних повноважень і суб’єктивних обов’язків. Ці ознаки 

роблять пропозицію П.Ф. Кулинича некоректною щонайменше з двох підстав. 

По-перше, тріада правомочностей права власності за своєю природою є суто 

цивілістичною, що позбавляє логічності будь-яку спробу її розширення за 

рахунок введення публічно-правової складової. По-друге, лексичною основою 

словотворення терміну «правообов’язок» є саме «обов’язок», а елементи 

«тріади» за своєю сутністю належать до суб’єктивних прав, що робить їх 

несумісними.  

У цілому навіть поширення на зміст права комунальної власності на 

землю (як різновиду публічної власності) характерної для права приватної 

власності цивілістичної тріади володіння, користування і розпорядження 

вбачається алогічним і спрощеним. Реалізація права комунальної власності на 

землю органом місцевого самоврядування замикається виключно на 

правомочності розпорядження, делегованій йому територіальною громадою, 

тобто право власності за своїм обсягом збігається з правомочністю 

розпорядження. Існуючі пропозиції розширення змісту права комунальної 

власності на землю за рахунок додаткової правомочності управління та 

суб’єктивних обов’язків власника також не витримують критики. Управління 

є самостійним інститутом земельного права, який ґрунтується на владно-
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розпорядчих повноваженнях органів виконавчої влади у сфері контролю за 

використанням і охороною земель. Повноваження органів місцевого 

самоврядування у зазначеній сфері мають делеговану природу. Суб’єктивні 

обов’язки власника комунальних земель також не можуть бути складовою 

змісту права власності на ці землі через їх належність до бінарної конструкції 

юридичного змісту правовідносин власності [205, c. 102].  

Наступною важливою ознакою є відкритість доступу до земель 

комунальної власності. Про відкритість доступу до публічних земель, як 

важливу особливість публічної власності на землю, вказував О.І. Крассов, 

адже ніхто не має права виключати іншу особу від використання цього ресурсу 

[65, с. 114]. Загалом зазначений принцип випливає зі змісту терміну 

«публічність», який розуміється як відкритість, загальнодоступність [21, с. 

508]. Водночас публічність, як родова ознака, об’єднує атрибутивні 

властивості й інших ніж комунальні видів земель, доступ до яких не завжди 

відкритий. Прикладом є землі державної власності, громадських і релігійних 

об’єднань тощо, вільний доступ до яких на практиці незаконно обмежується 

діями розміщених на них організацій. Звідси виникає питання щодо ареалу 

поширення загальнодоступності на землі комунальної власності та 

суб’єктного складу землекористувачів.  

За аналогією до застосовуваного в міжнародному праві принципу 

«відкритих дверей» [206, с. 424–425] відкритість доступу слід розглядати як 

рівноправність у користуванні комунальними землями не тільки членів 

територіальної громади, а всіх бажаючих без обмежень.  

Принцип пріоритету громадських інтересів при реалізації права на 

землі комунальної власності. У основу зазначеної складової концепції права 

комунальної власності на землю доцільно покласти виведений О.І. Крассовим 

принцип, що землі, які відносяться до публічної власності, і ресурси, які вони 

містять, мають найкращим чином слугувати публічним інтересам. Органи 

влади повинні управляти ними для спільного публічного інтересу [65, с. 114]. 

Цей принцип оптимально корелює з висновком В.І. Семчика і В.Д. Сидор, що 
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земельне законодавство в його субстанційному розумінні – це сукупність 

норм, спрямованих на охорону публічних земельних інтересів [207, с. 61]. У 

наявності абсолютно об’єктивна пропозиція, адже в науці земельного права 

земельні відносини вважаються публічними, бо земля є основою життя і 

діяльності народів, що мешкають на певній території [208, с. 45–46]. Разом з 

тим публічні інтереси поєднують державну та суспільну складову, які мають 

відповідну специфіку. Тому за аналогією землі комунальної власності мають 

слугувати передусім задоволенню суспільних інтересів.  

Вище вказувалося, що головним критерієм об’єднання жителів 

населених пунктів у територіальну громаду чинне законодавство визнає їх 

загальні (громадські) інтереси власного життєзабезпечення (розд. VIІ 

Концепції адміністративної реформи в Україні). До того ж відповідно до 

практики економічно розвинутих країн світу у останніх йдуть процеси 

посилення державного впливу на земельний лад і активного втручання в 

приватну власність з метою втілення громадських інтересів, передусім в 

екологічній і соціально-економічній сферах [209, с. 12]. Досвід закордонного 

законодавства свідчить також, що при зіткненні приватних і громадських 

інтересів існує тенденція до переваги інтересів більшості. Причому в будь-

якому разі простежується явний пріоритет загального блага над приватним. В 

американському праві навіть існує окремий інститут – право суспільного 

інтересу, в основі якого лежить ідея соціальної справедливості [210, с. 15]. 

Звідси виникає необхідність розкриття сутності громадських інтересів у 

контексті їх співвідношення з іншими видами інтересів.  

Типологія юридичних інтересів передбачає передусім поділ їх на 

приватні та публічні. Приватний інтерес за своєю юридичною сутністю 

передбачає автономію волі: він заснований на дискреційному розсуді носія 

юридичного інтересу і не допускає стороннього вольового втручання. У свою 

чергу, юридична сутність публічного інтересу проявляється як заперечення 

автономії волі [211, с. 110]. При цьому публічний інтерес визначається як 

визнаний державою і забезпечений правом інтерес соціальної спільності, 
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задоволення якого слугує умовою і гарантією її існування та розвитку [212, с. 

55]. У свою чергу, публічний інтерес поділяється на державний та 

комунальний (муніципальний) різновиди.  

Однак вітчизняні доктринальні й законодавчі реалії у сфері 

правовідносин власності змушують розширити цей перелік. Так, І.В. Спасибо-

Фатєєва цілком обґрунтовано пропонує у рамках власності публічного типу 

виділяти як форми власність Українського народу, державну та комунальну 

власність [213, с. 151]. Тому перелік публічних інтересів також варто 

поповнити за рахунок інтересів Українського народу. Водночас у науковій 

літературі досить широко застосовується поняття суспільного інтересу, що 

зумовлює необхідність співставлення останнього з публічними інтересами. У 

цьому напрямі найпривабливішим виглядає пропозиція розглядати суспільний 

інтерес як різновид публічних інтересів [214, с. 24].  

Аналіз відповідного сучасного нормативного масиву вказує на наявність 

в ньому лексико-юридичних конструкцій, що відображають різні види 

інтересів. Так, Закон України «Про правила етичної поведінки» [215] оперує 

поняттями «особисті інтереси» (ст. 1), «інтереси держави» та «інтереси 

громади» (ст. 7), «суспільні інтереси» (ст. 14), розкриваючи зміст лише 

першого з наведених понять. Для одержання завершеної картини слід вказати 

на застосування у законодавстві поняття «національні інтереси», зокрема у 

Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» (підр. «Біобезпека» розд. 1) [216].  

Водночас поняття громадських і суспільних інтересів у законодавстві 

переважно застосовуються як взаємозамінні, синонімічні. Але на відміну від 

російської мови, де використовується лише єдине поняття суспільних 

інтересів, вітчизняні лінгвістичні реалії, відбиваючи існування двох 

споріднених термінів «громада» і «суспільство», відповідно зумовлюють і 

диференціацію відповідних лексичних конструкцій на «громадські» і 

«суспільні» інтереси. Продовжуючи логічний ланцюжок, слід розкрити зміст 

зазначених понять. Цілком підставно визначити кореляційне співвідношення 
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між громадськими інтересами та інтересом окремих територіальних громад, 

тоді як суспільні інтереси поєднують інтереси в цілому всіх громад країни. 

Проте суспільні інтереси не є механічною сумою інтересів громад. Як будь-

яке широке, загальне поняття, «суспільні інтереси», вбираючи в себе інтереси 

окремих громад, продукують якісно нові їх показники, які є спільними для 

громадян всієї країни. Звідси, інтереси окремих громад можуть відрізнятися 

від суспільних, однак останні є своєрідною індикативною моделлю, з якою 

мають постійно узгоджуватися окремі громадські інтереси.  

Наступним є питання визначення складу суспільних інтересів, зокрема у 

галузі земельних відносин. На жаль, ця сфера є недостатньо дослідженою. 

Можна навести лише окремі наукові праці, присвячені піднятим питанням. З 

цього приводу слід віддати належне дисертаційному дослідженню російського 

вченого юриста-еколога М.І. Васильєвої «Публічні інтереси в екологічному 

праві: теорія і практика правового регулювання», у якій вона визначає 

суспільні екологічні інтереси як інтереси всього суспільства, складені з 

інтересів соціальних груп і окремих громадян, в підтримці якості 

навколишнього природного середовища, що забезпечує життя, здоров’я 

людини і його майбутніх поколінь, у справедливому розподілі вигод, 

одержуваних від використання природних ресурсів, що становлять основу 

життя і діяльності населення країни, збалансовані з потребами економічного 

зростання, опосередковані правом, охоронювані і гарантовані державою [217, 

с. 7].  

Нормативно закріплене визначення суспільних інтересів міститься у ст. 

1 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» [218], 

складовими яких визнаються безпека життя та здоров’я людей, безпечні умови 

праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля. Дещо інше 

розуміння складу суспільних інтересів надає «Модельний закон про право на 

доступ до інформації», прийнятий на 23 пленарному засіданні 

Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників СНД [219], згідно ст. 2 якого 

суспільним є інтерес будь-якої особи (осіб), пов’язаний із забезпеченням 



112 
 

благополуччя, стабільності, безпеки і сталого розвитку суспільства.  

Перший з наведених підходів за авторством М.І. Васильєвої по суті 

замикає коло суспільних екологічних інтересів на проблемах дотримання 

принципів сталого розвитку суспільства. Склад суспільних інтересів, наданий 

Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», поєднує 

особисті немайнові цінності з безпекою виробництва, безпечним споживанням 

і охороною довкілля, не зупиняючись на досягненні належного матеріального 

благополуччя населення. Нарешті, останній з аналізованих підходів є 

своєрідним конгломератом перших двох, концентруючи суспільні інтереси на 

досягненні благополуччя, стабільності, безпеки і сталого розвитку 

суспільства. Якщо припустити, що благополуччя поєднує і майнові, і особисті 

немайнові цінності, інші складові є узагальненими індикаторами стабільного 

економічного розвитку, зовнішньої та внутрішньої безпеки, а також 

збереження довкілля.  

Наступним важливим питанням є визначення співвідношення ролі 

різних видів інтересів у забезпеченні життєдіяльності територіальної громади. 

Можливими є два варіанти: баланс різних видів інтересів або пріоритет одного 

з них, зокрема громадського інтересу окремої громади.  

Як у сучасній економічній [220], так і в юридичній науковій літературі 

[221] обґрунтовується модель оптимальності співвідношення публічних і 

приватних інтересів. Наприклад, О.В. Ульянов рахує необхідною умовою 

рівноваги правової системи досягнення балансу приватних і публічних 

інтересів всередині останньої. У свою чергу, критерієм балансу приватних і 

публічних інтересів вважає ефективність права [211, с. 111].  

Взаємодію приватного та суспільного інтересу при регулюванні 

земельних відносин сучасні дослідники розкривають через ситуацію, коли при 

реалізації кожним свого приватного інтересу виникають інтереси груп 

громадян і юридичних осіб, об’єднаних єдиною метою. Це і буде суспільний 

інтерес [208, с. 46]. Разом з тим не можна протиставляти інтереси загальні й 

приватні. Так звані суспільні інтереси або спільне благо завжди може бути 
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розкладене на суму приватних інтересів, що дозволяє стверджувати, що 

суспільні інтереси охороняються правом на стільки, на скільки вони здатні 

забезпечувати добробут окремих осіб. У той же час приватні інтереси 

захищаються правом лише тоді, коли це відповідає загальному благу. Таким 

чином, не можна стверджувати, що окрема особа більше зацікавлена в захисті 

своїх майнових інтересів, ніж життя, здоров’я, свободи всього суспільства 

тощо [222, с. 124].  

При цьому доречним є вислів М.І. Краснова, що єдине поняття 

земельних відносин у сучасних умовах відбиває єдність поєднання приватних 

інтересів (автономія волі) і суспільних (державне регулювання) [223, с. 58], що 

має важливе значення для встановлення детермінованого зв’язку між 

суспільними інтересами та їх державним регулюванням. Разом з тим сучасна 

земельно-правова наука надає перевагу публічності характеру земельних 

відносин, бо земля є основою життя і діяльності народів, що мешкають на 

певній території. Водночас земельні ділянки можуть перебувати і приватній 

власності, тобто залучаються і до сфери приватноправового регулювання. У 

зв’язку з цим важливо визначити, за допомогою яких правових механізмів 

забезпечується дотримання публічного інтересу в земельних відносинах та 

його співвідношення з приватними інтересами [208, с. 45–46]. Тому безумовно 

заслуговує на увагу позиція, що для подолання суперечностей між інтересами 

держава повинна прагнути того, щоб дотримання інтересів суспільства було 

вигідне кожному правоволодільцю земельної ділянки [224, с. 32].  

Щодо взаємодії публічних інтересів у функціонуванні місцевого 

самоврядування, то ще в ХІХ ст. російський вчений-правознавець 

О.Д. Градовський зазначав, що немає нічого безпліднішого за спробу 

побудувати місцеве самоврядування через ретельне розмежування інтересів 

місцевих і державних органів. Він розглядав самоуправління як поняття 

політичне, яке визначається ступенем участі суспільства не тільки в 

адміністративних справах місцевості, а й у загальнодержавному управлінні 

[225, с. 197]. Сучасна взаємодія державних органів і органів місцевого 
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самоврядування спрямовується на вирішення спільних завдань, розвиток 

міжбюджетних відносин і розподіл повноважень, ґрунтується на державному 

і муніципальному контролі за дотриманням законодавства і передбачає 

економічну самостійність і організаційно-правову спрямованість місцевого 

самоврядування [226, с. 46].  

Таким чином, державні, суспільні, громадські та індивідуальні інтереси 

членів територіальної громади, зокрема і у сфері земельних відносин, не тільки 

взаємозалежні, а й взаємно невіддільні, а тому кожен із перелічених інтересів 

є відповідним конгломератом, утвореним на балансі цих інтересів. Тому 

говорячи про громадський інтерес, слід розуміти його як ідеальну для певної 

територіальної громади модель, яка увібрала в себе різні частки всіх інших 

видів інтересів. Як наслідок, найоптимальнішим для місцевого 

самоврядування є принцип пріоритету саме громадських інтересів, коли 

приватні земельно-правові інтереси власників і користувачів земельних 

ділянок на території територіальної громади мають відповідати громадським 

інтересам, здійснюватися в їх руслі і не виходити за межі останніх.  

Такий підхід повністю відповідає європейському вектору розвитку, 

обраному Україною. Наприклад, у резонансній справі ЄСПЛ «Зеленчук та 

Цицюра проти України» суд постановив, що Україна повинна вжити 

відповідні законодавчі або інші заходи для забезпечення справедливого 

балансу між інтересами власників сільськогосподарських земель та 

суспільством взагалі [227].  

Однією з ключових проблем комунальної власності на землю є її 

незначний обсяг в межах країни. Сьогодні питання земельних відносин 

контролюється органами місцевого самоврядування тільки в межах населених 

пунктів, це лише близько 4 % території України [228]. Тому одним із основних 

завдань децентралізації є посилення ролі територіальних громад з надання їм 

права розпоряджатися землями за межами населених пунктів [229, с. 153–154]. 

Особливо це стосується земель сільськогосподарського призначення, адже 

абсолютна кількість територіальних громад у нас – сільські. За оцінками 



115 
 

фахівців усього в Україні налічується 60 млн га землі. З них понад 70% (42 млн 

га) – земля сільгосппризначення, розташована за межами населених пунктів. 

Більша частина землі – 3/4 або 32 млн га розпайовано, але досі державними є 

10,5 млн га [230, с. 13].  

У зазначеному аспекті знаменним є розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад» [98], яким Держгеокадастр України зобов’язано 

починаючи з 1 лютого 2018 р. забезпечити передачу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у власність 

об’єднаних територіальних громад. Однак за понад два роки цей процес 

здійснювався настільки мляво, що це потребувало прийняття Указу 

Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері 

земельних відносин» від 15 жовтня 2020 року [231], першим пунктом якого 

зобов’язано уряд активізувати діяльність із передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну 

власність, адже за різними оцінками на початок 2021 року з 10,5 млн га було 

передано лише 4 млн га, тобто 40%.  

При цьому передача земель досі супроводжується цілою низкою 

проблем, про що раніше вже йшлося у спеціальних публікаціях. Так, щоб 

зареєструвати право комунальної власності на передані з держави землі, треба 

мати кадастровий номер на цю земельну ділянку, відомості про її 

місцерозташування, площу, цільове призначення, відомості про обтяження 

речових прав і про обмеження у використанні. У електронному ж реєстрі ДЗК 

практично всі такі дані відсутні, що змушує по суті проходити процедуру 

державної реєстрації права державної власності заново. Також щоб передати 

у користування отримані і вже проінвентаризовані ділянки, треба спочатку 

розробити проекти землеустрою, оскільки цільове призначення цих земель не 

визначене [232, с. 3]. Це означає, що механізм передачі у комунальну власність 

зазначених державних земель потребує удосконалення у вказаних напрямах.  
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Орієнтиром формування меж кожної об’єднаної територіальної громади 

має стати землекористування колишніх колгоспів і радгоспів, адміністративні 

центри яких розташовувалися на території сучасних населених пунктів, які 

увійшли до ОТГ.  

 

 

2.2. Відносини землекористування  

 

 

Визначення особливостей розвитку відносин користування землями 

комунальної власності слід здійснювати з урахуванням концепту 

неможливості фізичної реалізації цього суб’єктивного права публічними 

утвореннями на кшталт органів місцевого самоврядування. Вище вказувалося, 

що землекористування є іманентною властивістю виключно фізичних осіб. 

Таким чином, користування комунальними землями безпосередньо можуть 

здійснювати окремі члени або територіальна громада в цілому, а також 

юридичні особи приватного чи публічного права завдяки теорії фікції, згідно 

якої юридичні особи набувають всіх прав фізичних осіб.  

Слід зауважити, що єдине законодавче визначення землекористувачів 

міститься у Податковому кодексі України, відповідно до якого 

землекористувачі – це юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), 

яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної 

та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (підп. 14.1.73 п. 14.1 

ст. 14). Першим недоліком цього визначення є розкриття шуканого поняття 

через нього ж, тобто «користування»  через «користування». Далі варто 

наголосити на звуженні форм власності на землю до державної та комунальної 

власності, адже у разі прямого слідування «букві закону» користування 

землями приватної власності не є землекористуванням. Поясненням цьому є 

«вузькофіскальна» спрямованість наведеного визначення, бо з погляду 

оподаткування державу цікавлять землекористувачі передусім як платники 
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земельного податку (п. 2 ч. 1 ст. 269 ПК України). Тому залишається 

користуватися виключно теоретичними здобутками, серед яких як завжди 

відсутня єдність.  

У енциклопедичній юридичній літературі «користування» розглядається 

переважно як одна з основних правомочностей власника [233, с. 502]. Теорія 

цивільного права не застосовує поняття «використання» взагалі, а 

«користування» також розглядається виключно в межах традиційного 

розуміння як окремої правомочності змісту права власності [234, с. 650]. Але 

це лише окремий прояв цього поняття, загальне розуміння якого значно 

ширше. Замикання змісту користування лише на окремій правомочності 

цивілістичної тріади нівелює насамперед можливість користування чужими 

земельними ділянками, наслідком якого може бути ступор в розвитку 

земельних відносин, адже в цілому власників значно менше, ніж користувачів. 

Тому слід розрізняти користування як окрему правомочність і самостійне 

суб’єктивне право інших ніж власники осіб у вилученні з предмета 

користування певних майнових благ.  

У вітчизняній 6-томній Юридичній енциклопедії «землекористування» 

визначається як користування землею у визначеному законом порядку [235, с. 

591]. На жаль, це досить поверхове за своїм характером відсилочне 

визначення, яке не розкриває сутності і змісту цього поняття. З цього боку 

значно прийнятнішою і відповіднішою є інтегруюча позиція білоруської 

вченої Н.Г. Станкевич, яка розглядає право землекористування комплексно з 

декількох позицій: 1) у об’єктивному розумінні – як інститут земельного 

права; 2) у суб’єктивному розумінні як: а) суб’єктивне право (правомочність); 

б) правовий титул (основа) володіння землею [236, с. 42]. У вітчизняній же 

земельно-правовій науці досі відсутня єдність у розумінні змісту 

землекористування. Наприклад, М.В. Шульга (2004) та І.І. Каракаш (2009) ще 

донедавна визначали землекористування як правовий інститут, суб’єктивне 

право і правовідносини [237, с. 104; 238, с. 134–135]. І лише останнім часом 

почала набувати усталеності позиція, аналогічна висловленій Н.Г. Станкевич, 
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що землекористування – це правомочність користування, правовий титул та 

інститут земельного права [239, с. 231; 240, с. 140].  

З наведеного висновку практичного значення набуває визначення 

землекористування саме як певного правового титулу, що є підставою для 

виникнення відповідного суб’єктивного права. Подібне, але більш розширене 

визначення правового титулу містить енциклопедична література, за якою це 

юридична документальна основа відповідного права на певні дії, на особливий 

статус, у цивільному праві – підстава набуття права власності [241, с. 67]. У 

кінцевому рахунку у практичному ракурсі вимальовується бачення правового 

титулу як документальної основи, що є підставою для виникнення 

відповідного суб’єктивного права.  

Разом з тим, А.М. Мірошниченко при класифікації правових титулів 

землекористування вкладає у поняття правового титулу дещо інший зміст. 

Так, він надає класифікацію правових титулів землекористування за: 

1) цільовим призначенням: право сільськогосподарського землекористування; 

право несільськогосподарського землекористування; 2) суб’єктом 

землекористування: право землекористування громадян, іноземних громадян, 

осіб без громадянства, різних видів юридичних осіб тощо; 3) за обсягом 

повноважень користувача: повне та неповне; 4) терміном користування: 

постійне та тимчасове; 5) платністю: оплатне і безоплатне; 6) ступенем 

захисту та пріоритетом: речове і зобов’язальне; 7) відношенням до права 

власності: первинне і вторинне; 8) за формою: індивідуальне і колективне 

[242, с. 4–5]. У наведеній класифікації відбулося звуження розуміння сутності 

правового титулу до певного суб’єктивного права. Але ж титул як 

документальна основа, як підстава виникнення суб’єктивного права і 

безпосередньо суб’єктивне право – явища далеко не однозначні і 

однопорядкові. Тому вищенаведена класифікація стосується не правових 

титулів землекористування, а по суті є класифікацією прав 

землекористування.  

Ще одним слабким місцем наведеної класифікації є її неповність. Не 
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врахованою є особливість користування земельною ділянкою певної форми 

власності: приватної, державної або комунальної. Адже форма власності 

земель, переданих у користування, зумовлює різні правові режими 

землекористування. Як наслідок, зазначену класифікацію слід доповнити ще 

однією позицією: землекористування ділянкою певної форми власності: 

приватної, державної або комунальної. Також поза увагою залишилась 

диференціація землекористування на загальне і спеціальне.  

Для одержання завершеної цілісної картини слід вказати, що досі 

актуальним у сучасних наукових публікаціях залишається «вузьке» розуміння 

права землекористування як комплексного інституту земельного права, до 

якого входять права загального, постійного і тимчасового користування 

земельними ділянками [243, с. 84], або правомочності користування [244, с. 

28.].  

Однак наведені класифікації землекористування мають швидше наукове 

значення з огляду на поглиблення теорії земельного права у зазначеній сфері. 

У практичному сенсі, зокрема щодо земель комунальної власності, значно 

вагомішим є поділ землекористування на загальне і спеціальне, а також 

постійне й тимчасове (строкове). За відсутності визначення змісту загального 

і спеціального землекористування у земельному законодавстві, їх розуміння 

традиційно розкривається у руслі загального і спеціального 

природокористування, визначеного у ст. 38 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [245]. Таким чином, загальним буде 

землекористування для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, 

оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення 

цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком 

обмежень, передбачених законодавством. Натомість під спеціальним слід 

розуміти землекористування на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих 

у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої 

діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – на 

пільгових умовах.  
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Право загального природокористування цілком справедливо 

відноситься до природних прав людини [246, с. 107]. Отже, право 

землекористування як складову природокористування теж доцільно віднести 

до природних прав людини. Головною ознакою права загального 

землекористування є невизначене коло осіб, причому суб’єктом може бути 

будь-яка особа [247, с. 33]. Іншими ознаками є: свобода, відкритість і 

доступність такого виду правової поведінки, відсутність необхідності 

отримання дозволу чи будь-якого іншого юридичного оформлення, 

безоплатність для користувача. Важливим засобом забезпечення публічних 

інтересів є заборона приватизації земельних ділянок загального користування, 

зайнятих площами, вулицями [207, с. 60]. Ось чому право безперешкодного і 

безоплатного доступу до земель загального користування завжди було і 

залишається невід’ємним, важливим і ефективним інструментом узгодження 

громадських інтересів, що потребує його детальної нормативно-правової 

регламентації.  

З огляду на важливість загального землекористування, його 

застосування слід тільки розширювати, зокрема у частині розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування за межі населених пунктів. 

Адже багато лісопарків, водних поверхонь та інших рекреаційних зон 

розташовуються саме за межами населених пунктів.  

Під впливом децентралізаційних процесів обов’язково відбудеться 

також розвиток і відносин спеціального землекористування. Так, 

В.М. Комарницький вказує на безумовну прерогативу органів виконавчої 

влади у вирішенні питань спеціального природокористування в цілому [67, с. 

13]. Децентралізація владних повноважень безперечно має змінити 

«розстановку сил» у зазначеній сфері на користь органів місцевого 

самоврядування. Зміни мають стосуватися не тільки поширення впливу 

територіальних громад на об’єкти спеціального землекористування, а й 

охоплюватимуть питання переадресації надходження плати за спеціальне 

землекористування до бюджетів відповідних сільських, селищних і міських 
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рад.  

Досить неоднозначне ставлення і науковців, і практиків склалося щодо 

постійного землекористування, особливо в умовах децентралізації влади. Як 

зазначає П.Ф. Кулинич, до числа заходів з децентралізації владних 

повноважень органів державної влади доцільно віднести і трансформацію 

права постійного користування землею державних і комунальних підприємств 

у право, яке є об’єктом ринкового обігу, наприклад, у право господарського 

відання землею. Цей захід сприятиме децентралізації здійснення такого права 

його суб’єктами [63, с. 17]. Пропозиція трансформації, а по суті відміни і 

заміни права постійного землекористування є калькуванням російського 

аналогу,  коли з набуттям чинності ЗК РФ (2001) було припинено надання 

земельних ділянок на праві постійного (безстрокового) користування. При 

цьому в російській юридичній літературі всіляко наголошується на 

економічній вигоді органам місцевого самоврядування при наданні земель у 

оренду порівняно з постійним (безстроковим) користуванням, оскільки 

орендна плата вища за ставку земельного податку, яку сплачують постійні 

землекористувачі [248, с. 53].  

На противагу цій позиції Є.О. Платонова вважає, що інститут права 

постійного землекористування є найважливіщим після права власності, який 

далеко не вичерпав своїх соціальних функцій у гарантуванні прав на земельні 

ділянки. При цьому вказується на стабільний характер такого 

землекористування, не обмежений терміном здійснення повноважень. Це 

сприяє реалізації ефективного й раціонального землекористування, належного 

захисту й відновлення земельної ділянки, що не завжди можливе при 

орендному чи концесійному землекористуванні. Право постійного 

землекористування дає змогу суб’єкту планувати свою діяльність, 

забезпечувати цільове і раціональне використання землі, підвищувати 

родючість та зберігати інші корисні властивості землі і не бути обмеженим 

строком використання природного ресурсу [249, с. 186].  

Поглиблюючи тему заміни постійного землекористування, екс-
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народний депутат (голова земельного підкомітету Аграрного комітету 

Верховної Ради України), а в недалекому минулому – голова Держкомзему 

О.І. Кулініч, пропонує  декілька варіантів вирішення проблеми – це і повна 

відмова від інституту права постійного користування землею з 

переоформленням його на оренду, це і переоформлення права постійного 

користування, яке належить державним чи комунальним підприємствам, 

установам, організаціям, на право власності вказаних юридичних осіб. Також 

право постійного користування для державних чи комунальних підприємств 

може бути замінено правами оперативного управління та господарського 

відання. Ну, і, нарешті, державним і комунальним підприємствам, установам 

чи організаціям, які є постійними користувачами земельних ділянок, може 

бути просто надане право на передачу таких ділянок в оренду. Всі ці варіанти 

вирішення проблеми мають свої плюси і мінуси, які потребують детального 

аналізу [250, с. 4].  

Доцільно проаналізувати зазначені пропозиції з погляду їх ефективності 

і логічної доречності. Перший варіант повної відмови від інституту права 

постійного користування землею з переоформленням його на оренду є 

аналогом російського вирішення проблеми. Передусім необхідно вказати на 

досить сумнівну фінансову вигоду від цієї заміни. Дійсно орендна плата 

значно вища за земельний податок за користування земельною ділянкою. Але 

це підвищення лягає додатковим тягарем на видатки бюджету для 

неприбуткових комунальних організацій та виробничі витрати для 

комунальних підприємств, що в кінцевому рахунку зменшує прибуток 

останніх. Зазначена операція нагадує звичайне перекладання коштів з однієї 

кишені в іншу, яке не приводить до збільшення їх суми. Далі відповідно до ст. 

1 Закону України «Про оренду землі» [251] орендою є договірне платне 

строкове користування землею. Це означає, що замість стабільного 

землекористування комунальні організації і підприємства одержать ситуацію 

перманентного переоформлення договорів оренди, що жодним чином не 

сприяє ефективності землекористування.  
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Переоформлення права постійного користування, яке належить 

державним чи комунальним підприємствам, установам, організаціям, на право 

власності вказаних юридичних осіб суперечить і теоретичним постулатам, і 

законодавству. Землі називаються комунальними та державними, бо їх 

єдиними власниками є територіальні громади або держава. Жодні комунальні 

та державні підприємства і організації не можуть мати права власності на ці 

землі. І вже зовсім незрозумілою є пропозиція заміни права постійного 

землекористування для державних чи комунальних підприємств правами 

оперативного управління та господарського відання. На праві оперативного 

управління належить майно неприбутковим (бюджетним) публічним 

організаціям і установам, а господарського відання – комунальним і 

державним підприємствам. Тож переведення постійного землекористування в 

оперативне управління чи господарське відання також нагадує зміну доданків 

місцями, що ніяк не змінює кінцевого результату. Як наслідок, жодна з 

вищевказаних пропозицій не є ефективним замінником права постійного 

землекористування, виглядаючи при цьому черговою даниною 

децентралізаційній моді.  

Щодо поняття тимчасового землекористування, введеного ст. 7 ЗК 

України (в редакції 1992 р.) [252], то у чинному ЗК України воно відсутнє 

взагалі. При цьому науковцями виокремлюються юридичні ознаки 

тимчасового землекористування як суб’єктивного юридичного права: 

похідний характер від права власності, строковість, персоніфікованість, 

можливість відчуження, цільове використання, правомірність виникнення, 

договірний характер, виникнення з моменту державної реєстрації [243, с. 84]. 

По суті тимчасовим (строковим) є весь пласт приватного користування 

землями комунальної власності.  

Разом з тим, у сфері муніципального землекористування існує низка 

проблемних питань, які потребують свого вирішення з огляду на розвиток 

децентралізаційних процесів. Так, І.І. Каракаш називає не зовсім реалістичним 

те, що суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних 
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громад можуть бути районні та обласні ради [253, с. 89]. Але ця «не 

реалістичність», закріплена у ст. 142 Конституції України, надає право 

управління такими землями саме обласним і районним радам. Земельний 

кодекс України поглибив зазначену норму, надавши обласним (п. «а» ст. 8) та 

районним (п. «а» ст. 10) радам право розпорядження землями, що знаходяться 

у спільній власності територіальних громад, причому для всіх потреб (ч. 2 ст. 

122). Автори «Науково-практичного коментарю Земельного кодексу України» 

вказують на декларативність цієї норми, з огляду на відсутність земель 

спільної власності територіальних громад [189, с. 64, 71, 287]. Разом з тим, слід 

мати на увазі, що право розпорядження є ключовою правомочністю власника. 

Отже, закон по суті передає зазначені землі з власності територіальних громад 

у власність представницьких органів місцевого самоврядування, що 

суперечить визначальній ідеї концепції децентралізації влади, яка передбачає 

розширення владних повноважень саме первісної найнижчої ланки місцевого 

самоврядування.  

Разом з тим, у наявності ще одна колізія між загальним і спеціальним 

законодавством. Так, згідно п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» вирішення питань про продаж, передачу в оренду, концесію 

або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні 

потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, 

обласних рад, здійснюється за дорученням відповідних рад. Таким чином, 

загальна норма прямо пов’язує розпорядження об’єктами спільної власності 

територіальних громад з дорученням їх представницьких органів, чого немає 

у відповідних нормах земельного законодавства.  

Крім того, з огляду на стрімкий і незворотній процес створення 

об’єднаних територіальних громад, виникає реальна проблема конкуренції 

повноважень новостворених ОТГ з існуючими районними органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Наприклад, О.Г. Бондар вказує 

на досить поширену ситуацію на кшталт тієї, яка склалася у 

Великобілозерському районі Запорізької області, де утворилася єдина 
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Великобілозерська об’єднана територіальна громада за принципом «один 

район – одна громада». При цьому питання взаємовідносин ОТГ із  райрадою 

і райдержадміністрацією залишається невирішеним і таким, що у 

повсякденній практичній площині зумовлює конфлікти та суперечки [254, с. 

58]. Таким чином, норми Земельного кодексу переважно не встигають за 

змінами реальних суспільних відносин та супроводжуючим ці зміни загальним 

законодавством. Зважаючи на вищенаведене, вбачається необхідним усунути 

існуючу колізію шляхом відміни дії п. «а» ст. 8, п. «а» ст. 10 та ч. 2 ст. 122 ЗК 

України.  

Наступним проблемним моментом є необхідність розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування у сфері землекористування за 

межі населених пунктів. Цього потребують буквально всі вищезазначені види 

землекористування, особливо з огляду на очікуване зняття заборони на 

відчуження земель сільськогосподарського призначення.  

За дослідженням М.І. Максименка, більшість представників земельно-

правової доктрини пропонують вирішувати проблему оптимізації структури 

землекористування шляхом земельно-правового нормування, а також 

здійснення землевпорядних робіт. При цьому усталеним можна вважати 

підхід, за яким правове забезпечення оптимізації структури 

землекористування шляхом проведення землевпорядних робіт здійснюється 

через консолідацію земель, консервацію деградованих та малопродуктивних 

земель та впровадження науково-обґрунтованої системи землеробства [255, с. 

7]. Слід у цілому погодитися з одержаним висновком за винятком того, що у 

ньому землевпорядні роботи стосуються виключно земель 

сільськогосподарського призначення, тоді як у спеціальній літературі 

вказується, що поняття «землеустрій» з початку свого виникнення охоплювало 

не тільки межування землевимірювання, а й взагалі всі роботи, пов’язані з 

наведенням порядку на землі та організацією території [256, с. 13]. 

Аналогічний зміст землеустрою закріплено й у однойменному Законі України 

[257], відповідно до ст. 20 якого землеустрій проводиться в обов’язковому 
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порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності і включає 

обстежувальні, топографо-геодезичні та картографічні, інвентаризаційні та 

земельно-оціночні роботи (ст.ст. 34–38) тощо.  

Таким чином, наступним кроком є розширення можливостей органів 

місцевого самоврядування у сфері нормування землекористування. При 

визначенні конкретних напрямів нормування доцільно виходити із 

запропонованої А.М. Мірошниченком класифікації нормування за критерієм 

предмету нормування (нормування властивостей землі, параметрів діяльності 

людини у сфері земельних відносин, інших об’єктів) [258, с. 6], яку слід 

розширити за рахунок максимального розміру площі земель, що надається у 

користування однієї особи, виходячи з особливостей місцевих умов.  

Наступним напрямом збільшення обсягу повноважень органів місцевого 

самоврядування у галузі землекористування є сфера обмежень та обтяжень. 

Відповідно до ст. 111 ЗК України обтяження прав на земельну ділянку 

встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної 

влади, посадової особи, або договором (ч. 1 ст. 111), а обмеження –  законом, 

прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором, 

рішенням суду (ч. 2 ст. 111). У наведеному переліку підстав виникнення 

обтяжень і обмежень відсутня така підстава, як акт органу місцевого 

самоврядування, що усуває територіальну громаду від можливості 

ефективного управління в галузі раціонального користування землями 

комунальної власності. Зазначене становище ігнорує можливість врахування 

місцевих особливостей та інтересів місцевих громад при накладенні обтяжень 

земельних прав і обмежень у використанні земель, що повністю суперечить 

концепції децентралізації влади. Таким чином, слід внести зміни до частин 1 і 

2 ст. 111 ЗК України щодо доповнення переліку підстав накладення обтяжень 

та обмежень актом органу місцевого самоврядування або його посадової 

особи.  
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2.3. Відносини управління в галузі використання земель  

 

 

З’ясування особливостей розвитку управлінського впливу місцевого 

самоврядування як закономірного наслідку децентралізації влади попри 

реальну наявність власної специфіки все ж має відбуватися в руслі загального 

алгоритму дисертаційного дослідження, який передбачає передусім розкриття 

змісту базових категорій, які опосередковують зазначений вид земельних 

відносин, забезпечуючи можливість їх реалізації. Адже не можна виявити 

особливості певного суспільного процесу, не маючи достатньо широкого 

загального уявлення про нього. Вказаний напрям дослідження спричинює 

необхідність формування авторського бачення саме базової лексико-

юридичної конструкції «управління в галузі земельних відносин».  

У загальному розумінні управління являє собою соціальну функцію 

владноорганізуючої діяльності, яка забезпечує цілеспрямованість і 

узгодженість спільної праці і життя людей. Управління – це насамперед 

організація діяльності з координації, об’єднання спеціалізованих зусиль групи 

людей [172, с. 102]. Зміст управління як соціальної функції виявляється в 

організуючій діяльності, що досягається шляхом об’єднання, узгодження, 

регулювання, координації та контролю [259, с. 218]. І, навпаки, організація 

розглядається як одна з універсальних функцій соціального управління. У 

такому розумінні організація означає складову змісту управлінської діяльності 

[260, с. 294]. Таким чином, управління розглядається як організація діяльності, 

а остання – як одна з функцій та складова управлінської діяльності. До речі, 

аналогічне розуміння закладене і в нормативну базу. Так, у розд. VIІ Концепції 

адміністративної реформи в Україні державне управління розглядається як 

вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею управлінського, тобто 

організуючого впливу на ті сфери і галузі суспільного життя, які вимагають 

певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої 

влади.  
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Разом з тим, подібне суміщення цих базових понять через взаємну 

розмитість їх меж не слугує термінологічній усталеності понятійно-

категорійного апарату дослідження, а отже, з’ясуванню як буквального змісту 

їх самих, так і пов’язаних з ними понять, а також їх особливостей у різних 

сферах суспільних відносин, зокрема земельних. Водночас зазначені поняття 

не є тотожними і синонімічними. З однаковим успіхом можна говорити як про 

«управління процесом організації», так і «організацію процесу управління», 

що дає змогу розглядати управління і організацію як нетотожні різновидові 

поняття.  

Як зазначає Н.О. Прохорова, термінологічна точність у праві має 

особливе значення. При правильному вживанні того чи іншого поняття 

з’ясовується не тільки істинний зміст відповідного явища, а й його логічні 

зв’язки, співвідношення з іншими поняттями в цій понятійній системі. 

Однакове розуміння і використання терміну «управління» важливе і з 

теоретичного, і з практичного боків, бо це прямо пов’язане з упорядкуванням 

правозастосовної діяльності [181, с. 90].  

Таке становище вимагає встановлення критеріїв розмежування понять 

«управління» і «організація», з огляду на застосування навіть у навчальній 

земельно-правовій літературі лексичних конструкцій типу «організація 

управління в області земельних відносин» [261, с. 38]. Як зазначається у 

спеціальній літературі, присвяченій загальній теорії організації, порівняння 

системних уявлень цих двох понять неминуче призводить до висновку про 

первинність системи організації і вторинності системи управління нею. 

Далеко не кожна організація як система створюється і розглядається в умовах 

здійснення і сприйняття цілеспрямованого управлінського впливу, але в 

основі будь-якого управління лежить організація як взаємозв’язок складових. 

Організація проявляється і в тих сферах і формах, в яких власне управління як 

цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт просто відсутнє. Результатом 

управлінського впливу є зміна стану об’єкта, тобто коригування, розвиток 

його реальної організації, яка в тому чи іншому вигляді вже існувала до 
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здійснення управління. Тобто управління в цьому разі є не що інше, як шлях 

від старої моделі організації до нової. Недоліки та слабкості існуючої 

організації, її неадекватність вирішуваним задачам стають основною 

причиною впливу, а шляхи їх подолання – його змістом. Це послідовно 

відображає і хронологічно обґрунтовує уявлення первинності процесу і 

системи організації як аргументів похідної від них функції управління. Разом 

з тим наявність організації як системи також є необхідною передумовою для 

побудови і здійснення процесу управління. Це відбивається в структуризації 

системи управління, функціональної спеціалізації її складових, побудові 

відповідних систем і процедур здійснення реальної ієрархії і відповідальності 

[262, с. 312, 316]. Цей досить розлогий екскурс у теорію організації досить 

переконливо розставляє акценти у безперспективній дискусії представників 

науки адміністративного права щодо первинності управління перед 

організацією.  

З наведеного випливають щонайменше два базові положення, що 

достатнім чином дозволяють розмежувати організацію і управління на 

загальному рівні їх розуміння. По-перше, організація є первинним суспільно-

природничим процесом, який передбачає можливість існування 

самоорганізації як суспільства, так і неживої органічної природи за відсутності 

управлінського впливу людини. По-друге, виникнення управління як 

суспільного явища детермінується певною соціальною потребою зміни 

існуючої системи організації. При цьому можливі два варіанти: якісної зміни 

та повної заміни існуючої організації. Зміни застосовуються у разі 

застосування коригуючого впливу, достатнього для приведення системи 

організації до вимог суспільних потреб (еволюційний шлях), а заміна 

передбачає створення принципово нової системи організації відповідних 

суспільних процесів чи суспільства в цілому (революційний шлях). І саме тут 

чітко проявляються роль і характер управлінського впливу на зазначені 

суспільні процеси. Останній висновок має методологічне значення для 

формування управлінської компетенції органів місцевого самоврядування в 
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умовах децентралізації влади, яка передбачає еволюційний шлях змін в 

існуючій системі організації державного управління.  

Наступним логічним кроком є вияснення сутності і змісту управління у 

сфері земельних відносин. Зокрема, розкриття змісту сучасних відносин 

управління використанням і охороною земель дає можливість з’ясувати, в 

якому із наведених сегментів суспільних відносин, опосередкованих 

відповідними земельно-правовими інститутами, можливі суттєві зміни, 

спричинені децентралізацією влади.  

Найзагальніший рівень розуміння будь-якого поняття мають формувати 

підходи галузевих фахівців, у нашому випадку вчених-землевпорядників, які 

розглядають управління земельними ресурсами як економічну функцію 

власника, а процес управління землекористуванням – як функцію організації 

використання земельних ділянок фізичними та юридичними особами [263, с. 

21]. Надане визначення правильно розставляє наголоси у первинності 

організації, функцією якої є управління. Однак ні «управління землями», ні 

«управління земельними ресурсами», ані «управління земельними 

ділянками», як застосовувані у землевпорядній науці аксіоматичні поняття, 

реально не можуть існувати, а зазначені лексичні конструкції не несуть 

змістовного навантаження. Управляти можна лише діяльністю людей. Тому 

правильним є застосування у законодавстві і юридичній літературі лексичної 

конструкції «управління у галузі використання й охорони земель». Зокрема, 

аналогічну назву має розділ VII ЗК України. Водночас у Земельному кодексі 

України зустрічаються юридичні конструкції прямо протилежного змісту, 

зокрема «управління земельними ділянками» (ч. 6 ст. 83), «управління зоною 

відчуження» (ч. 8 ст. 123). У наявності чітке порушення методологічного 

принципу законотворчості: «Мова законодавчих актів має бути доступною, а 

понятійний апарат і відповідні терміни строго вивірені» [264, с. 92]. Таке 

різнопланове застосування поняття «управління» пояснюване передусім 

відсутністю єдиного концептуального розуміння його сутності і змісту серед 

авторів кодексу, що зрештою призвело до похибок нормотворчої діяльності у 
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вигляді відсутності термінологічної єдності і, у свою чергу, до проблем у 

правозастосуванні.  

В юридичному розумінні управління у сфері використання й охорони 

земель, за дослідженням Д.В. Бусуйок, як підгалузь земельного права, є 

сукупністю правових інститутів щодо прогнозування, програмування та 

планування у сфері використання й охорони земель; моніторингу земель; 

державного земельного кадастру; стандартизації та нормування у сфері 

використання й охорони земель; контролю у сфері використання й охорони 

земель [265, с. 23]. Окремі вчені до складу зазначених відносин додають 

землеустрій і державну реєстрацію прав на землю [266, с. 260], а також 

зонування [267, с. 67].  

У підсумку вимальовується доктринальне бачення змісту управлінських 

земельних відносин, до складу яких входять відносини прогнозування, 

програмування, планування, моніторингу, ведення державного земельного 

кадастру; стандартизації та нормування у сфері використання й охорони 

земель, контролю у сфері використання й охорони земель, землеустрою, 

державної реєстрації прав на землю та зонування.  

У свою чергу, розділ VII ЗК України диференціює управління в галузі 

використання і охорони земель на такі складові: встановлення та зміна меж 

адміністративно-територіальних одиниць; планування використання земель; 

землеустрій; контроль за використанням та охороною земель; моніторинг 

земель; державний земельний кадастр; економічне стимулювання 

раціонального використання та охорони земель; відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.  

По суті відмінності у доктринальному і легальному підходах 

замикаються лише на встановленні та зміні меж адміністративно-

територіальних одиниць, економічному стимулюванні раціонального 

використання та охорони земель, відшкодуванні втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва.  

Зважаючи на п. «в» ст. 183 ЗК України, встановлення на місцевості меж 
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адміністративно-територіальних одиниць є одним із завдань землеустрою. 

Тому вказані дії цілком підставно віднести до землеустрою. Інша справа, що 

прийняття рішення про встановлення таких меж є суто управлінською 

процедурою. Однак за своєю вагою і обсягом вона не може претендувати на 

роль субінституту земельно-правового інституту управління використанням і 

охороною земель.  

Далі йде економічне стимулювання раціонального використання та 

охорони земель. Економічне стимулювання в загальному розумінні 

розкривається як використання матеріальних стимулів з тим, щоб виробники, 

споживачі, покупці поводилися належно, а особи, що застосовують 

стимулювання, мали з цього вигоду [40, с. 368]. Таке визначення дає змогу 

розглядати економічне стимулювання як організаційно-економічний захід, а 

не управлінську дію. Так само і відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва не має управлінського змісту, а як реакція 

на правопорушення належить до сфери земельно-правової відповідальності.  

У земельно-правовій науці існує підхід, запропонований О.І. Крассовим, 

який відмежовує функції управління від організаційного заходу. Головною 

відмінністю, на його думку, є те, що результат здійснення функції управління 

тягне певні правові наслідки, тоді як результат організаційного заходу не 

наділений такими властивостями. Як наслідок, до функцій управління вчений 

відносить: ведення державного земельного кадастру; державну реєстрацію 

прав на земельні ділянки і угод з ними; територіальне планування 

використання і охорони земель; резервування земель; вилучення земельних 

ділянок для державних чи муніципальних потреб; переведення земель з однієї 

категорії земель в іншу; надання земельних ділянок; земельний контроль. До 

організаційних заходів відносить землеустрій і моніторинг земель, бо 

землеустрій прямо не тягне правових наслідків. Результати землевпорядних 

робіт набувають правового значення лише після їх затвердження відповідним 

органом. Не виникає правових наслідків і за результатами моніторингу земель 

[268, с. 211]. Спричинення правових наслідків – це формальна ознака, яка не 
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тільки не виключає, а прямо передбачає існування змістовного аналогу. Тому, 

не зважаючи на зовнішню привабливість запропонованого О.І. Крассовим 

критерію розмежування управлінських і організаційних складових земельних 

відносин, така пропозиція потребує детального вивчення, виходячи з 

характеристики змістовних складових управління як інституту земельного 

права.  

З цього боку виникає потреба у дослідженні виділених вище 

прогнозування, програмування, планування, моніторингу, стандартизації та 

нормування у сфері використання й охорони земель, землеустрою та 

зонування на предмет їх субінституціональної природи як складових інституту 

управління використанням і охороною земель.  

За правилами словотворення прогнозування є похідним від поняття 

прогнозу, під яким розуміється наукове передбачення на основі певних даних 

щодо напряму, характеру і особливостей розвитку явищ та процесів у природі 

й суспільстві. Є засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та 

прийняття конкретних рішень органами законодавчої і виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-

економічних процесів [269, с. 148]. В юридичному значенні прогнозування 

розглядається як наукове передбачування щодо майбутнього стану державно-

правових процесів, їх характеру та особливостей, темпів і етапів, напрямів та 

шляхів здійснення тощо [270, с. 149].  

Аналогічне уявлення про прогнозування як науково обґрунтоване 

передбачення має законодавче закріплення (абз. 2 ст. 1 Закону України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» [271]). При цьому прогноз розглядається як засіб 

обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень 

державними органами, органами місцевого самоврядування. У ч. 3 ст. 6 цього 

Закону прямо вказано, що прогноз економічного і соціального розвитку 

України на середньостроковий період використовується під час розроблення 

проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України і публікується в 
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газеті «Урядовий кур’єр». Короткострокові прогнозні показники 

використовуються для розроблення державних цільових програм та для 

оцінки надходжень і формування показників Державного бюджету України (ч. 

3 ст. 7 вказаного Закону).  

Таким чином, прогнозування за своєю природою є науковим 

передбаченням, показники якого використовуються для прийняття 

відповідних управлінських рішень, є засобом обґрунтування певних 

управлінських рішень, а тому мають відноситися до організаційних заходів.  

Наступною доктринально визначеною складовою управління є 

програмування. У науковій літературі програмування розглядається як метод 

державного планування та управління [40, с. 187; 272, с. 152]. Виходячи з 

цього, програмування необхідно розглядати як засіб забезпечення планування, 

а тому не доцільно виділяти його в окрему складову управління.  

Щодо наступної складової – планування слід вказати, що і в доктрині 

[273, с. 566–567], і в законодавстві [274] воно розглядається як одна з функцій 

державного управління. Роль планування як інструмента державного 

управління настільки ключова, що в сучасній економічній доктрині навіть 

лунають пропозиції перетворити Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України на оновлений Держплан для посилення ролі держави в 

координації роботи підприємств через центральні міністерства і відомства 

[275, с. 88–89].  

У земельних відносинах застосовується поняття планування територій 

як правова діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, пов’язана з регулюванням використання територій, що 

полягає у розробці та затвердженні документації, за допомогою якої 

здійснюється використання земель [276, с. 568]. Планування і забудова 

територій передбачає прогнозування розвитку територій, що закріплене у п. 1 

ч. 1 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [277]. У 

проведеному нещодавно комплексному дослідженні юридичної природи 

планування земельних відносин останнє розглядається як відповідна функція 
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органів державної влади і місцевого самоврядування [278, с. 10]. З наведеного 

випливає переконливий висновок про управлінську природу планування 

земельних відносин.  

Щодо належності моніторингу до складу управління думки 

розділяються. Існує підхід, що результати моніторингу є правовою основою 

для прийняття необхідних рішень компетентних органів відповідно з їх 

завданнями в області використання і охорони земель [279, с. 26]. Але правова 

основа не є безпосередньо управлінським рішенням. Інше бачення пропонує 

М.В. Мозальова, яка розглядає моніторинг ґрунтів як самостійну функцію 

державного управління в галузі охорони довкілля, використання й охорони 

ґрунтів [280, с. 5]. Водночас це твердження містить цілу низку дискусійних 

моментів.  

Поняття моніторингу земель як системи спостереження за станом земель 

з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації 

наслідків негативних процесів закріплене у ст. 191 ЗК України та п. 1 

Положення про моніторинг земель [281]. У інтерпретаційній юридичній 

літературі також не розкривається організаційно-управлінська природа 

моніторингу земель [282, с. 764–765; 189, с. 422–424]. Звідси, відповідь треба 

шукати, виходячи із загальної природи моніторингу як інформаційної бази про 

стан земель. На думку Н.В. Гулак, наявність комплексної об’єктивної 

інформації про стан природних об’єктів і навколишнього середовища, а також 

антропогенних впливах на нього є основа для прийняття правильних 

управлінських рішень у сфері природоохоронної діяльності [283, с. 138]. Так 

само Ю.С. Шемшученко зауважує, що інформація, отримана за допомогою 

моніторингу, кладеться в основу рішень, що приймаються державними 

органами [284, с. 764]. Подібний висновок слідує і зі змісту ч. 2 ст. 191 ЗК 

України, що у системі моніторингу земель проводиться аналіз зібраної 

інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій для подальшого прийняття рішень щодо 

запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної 
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безпеки. Отже, результати моніторингу є нічим іншим, як підставою для 

прийняття відповідних управлінських рішень, і жодним чином не є 

безпосередньо управлінським рішенням.  

Дії зі збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу 

інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо усунення негативних наслідків є 

організаційними заходами з формування необхідної інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень. Наступне підтвердження організаційної 

сутності моніторингу земель знаходимо у ст. 14 ЗК України, пунктом «в» якого 

до повноважень Мінприроди України віднесено організацію моніторингу 

земель. Тому слід беззастережно погодитися з вищевикладеною думкою 

О.І. Крассова щодо організаційної природи моніторингу земель.  

Зонування земель і за змістовним, і за формальним критеріями 

безперечно належить до управлінських відносин. Передусім, за своїм змістом 

зонування – це встановлення певних вимог щодо допустимих видів забудови 

та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон (ч. 2 ст. 180 

ЗК України), встановлення яких прямо спричинює виникнення правових 

наслідків (формальний критерій). У ст. 26 Закону України «Про охорону 

земель» надається вже розширений перелік і зміст встановлюваних вимог до 

різних видів зонування. Деталізація встановлених законом загальних 

положень здійснюється згідно Порядку здійснення природно-

сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших 

видів районування (зонування) земель [285]. На жаль, у окремому 

комплексному дослідженні правових засад зонування земель прямо не 

визначається належність останнього до управлінської сфери. Водночас 

наводиться авторське визначення зонування земель у населених пунктах як 

диференціації земель на функціональні зони, яка здійснюється на підставі 

затвердженого органом місцевого самоврядування плану зонування території 

з метою встановлення дозволеного та допустимого використання земельних 

ділянок в межах цих зон [286, с. 4, 12], з якого випливає, що зонування є 
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наслідком впровадження плану зонування території в життя, тобто є наслідком 

управлінського рішення. Остаточного висновку про управлінську природу 

зонування, яке є складовою землеустрою, можна дійти лише з позиції 

віднесення чи не віднесення до управлінської сфери самого землеустрою.  

Наприклад, фахівці землевпорядного профілю безальтернативно 

вважають, що землеустрій (Land Management) є складовою системи 

управління земельними ресурсами [287, с. 8]. В юридичній енциклопедичній 

літературі також вказується, що здійснення землеустрою є однією з функцій 

державного управління земельним фондом [288, с. 592]. В іншій більш 

поглибленій інтерпретації землеустрій – важливий елемент державного і 

муніципального управління земельними ресурсами [289, с. 213]. Разом з тим, 

за влучним спостереженням В.Д. Сидор, чинне законодавство передбачає 

можливість проведення землевпорядних дій будь-якими особами. У такому 

разі землеустрій перестає бути тільки однією з функцій управління у сфері 

використання і охорони землі, а стає видом комерційної діяльності [290, с. 

330]. У наявності наукові висновки, які підтверджують управлінську природу 

землеустрою. На противагу цьому, на думку О.М. Пащенка, землеустрій 

охоплює саме організацію раціонального використання і охорони земель у всіх 

галузях народного господарства [291, с. 503]. Маємо паралельне віднесення 

землеустрою і до сфери управління, і до сфери організації, що вимагає 

додаткового вивчення цього питання, яке доцільно розпочати з вияснення 

філологічного розуміння досліджуваного терміну.  

Лексичною основою поняття землеустрою є «устрій». Поряд з 

визначенням «устрою» як установленого суспільного порядку, ладу існує його 

розуміння як системи організації чого-небудь [20, с. 1306]. Додавання до 

поняття «устрій» земельної складової переводить утворений таким чином 

термін «землеустрій» не тільки до сфери земельних відносин, а й до сфери 

організації систем. Додатковим свідченням належності землеустрою саме до 

системи організаційних заходів є тотожність понять «землеустрій» і 

«землевпорядкування» [292, c. 322; 20, с. 364] на фоні існуючого 
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аксіоматичного положення, що «упорядкування» і «спрямованість 

упорядкування» є основними характеристиками саме організації [293, с. 453].  

Щодо земельного законодавства, то воно розглядає землеустрій як 

сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на 

регулювання земельних відносин і раціональної організації території 

адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що 

здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 

продуктивних сил (ст. 181 ЗК України, ст. 1 Закону України «Про землеустрій» 

[294]). У наведеному визначенні немає жодного натяку на належність до 

управлінських процесів. Натомість міститься чітка вказівка на належність до 

раціональної організації території.  

Аналіз тексту ст. 184 ЗК України дає змогу узагальнити зміст 

землеустрою до двох видів робіт: встановлення меж земельних ділянок на 

місцевості; розроблення землевпорядної документації. Зазначені види робіт не 

є безпосередньо управлінськими, бо є наслідком попередніх управлінських 

рішень, а землевпорядна документація ще й потребує наступної легітимації 

відповідною управлінською процедурою (ст. 186 ЗК України). Таким чином, 

землеустрій варто розглядати саме як організацію відповідної території.  

Проведений змістовний аналіз землеустрою дає змогу дійти висновку, 

що не тільки за запропонованим О.І. Крассовим формальним критерієм, а й за 

змістовним критерієм землеустрій належить не до складників управління, а до 

сфери організаційних заходів.  

Нарешті, нормування однозначно розглядається як функція державного 

управління [295, с. 136], яка здійснюється суб’єктами здійснення нормування 

(органи загальної, спеціальної компетенції: спеціалізованого 

функціонального, спеціалізованого галузевого, поресурсового управління; 

органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, суди) [258, с. 6–7].  

Далі слід встановити склад існуючих і потенційно можливих 

управлінських повноважень органів місцевого самоврядування у галузі 

земельних відносин. Насамперед, треба зазначити, що спеціального наукового 
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дослідження у цій сфері не проводилося. Для порівняння варто вказати на 

нещодавно здійснене дисертаційне дослідження правового регулювання 

розмежування повноважень місцевих адміністрацій у галузі земельних 

відносин, у якому встановлено, що реалізація функції держави з управління 

землями в Україні виявляється, зокрема, у повноваженнях місцевих 

державних адміністрацій щодо координації здійснення землеустрою і 

державного контролю за використанням і охороною земель. Мета координації 

полягає у здійсненні державної політики, спрямованої на збалансоване 

забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, 

раціональне використання і охорону земель, захист їх від виснаження, 

деградації, забруднення, збереження ландшафтного й біологічного 

різноманіття та створення екологічно безпечних умов проживання населення 

і провадження господарської діяльності. Основними цілями реалізації 

повноважень місцевих державних адміністрацій з координації є забезпечення 

пріоритету вимог екобезпеки в процесі використання земель, раціональне 

розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих 

сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, 

захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов для зростання обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції з метою зміцнення 

продовольчої безпеки країни [159, с. 9]. По-суті, реалізація функції місцевого 

самоврядування з управління земельними відносинами збігається з 

вищезазначеною і полягає в координації здійснення землеустрою і 

самоврядного контролю за використанням і охороною земель. Розрізняються 

вони лише рівнями, адже повноваження місцевої державної адміністрації 

замикаються на рівні території окремого регіону (району, області), тоді як 

місцевого самоврядування – на рівні окремих населених пунктів та прилеглих 

територій.  

У російській земельно-правовій доктрині існує думка, що розподіл 

питань державного і муніципального управління земельними ресурсами, 

ведення державного земельного кадастру, землевпорядкування і державного 
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контролю за використання і охороною земель між міністерствами, службами і 

агентствами негативно позначається на стані використання і охорони земель. 

Продовження процесу децентралізації повноважень також чинить негативний 

вплив на стан земель сільських населених пунктів. Найбільшу кількість 

повноважень з управління землями слід передати в управління місцевій владі, 

залишаючи функції контролю, моніторингу і земельного кадастру за 

державою [296, с. 70]. У іншому варіанті пропонується: моніторинг земель має 

бути тільки державним (можливо делегувати певні повноваження державних 

органів в зазначеній сфері органам місцевого самоврядування) [297, с. 99]. 

Така пропозиція можливо й є доцільною з огляду на діючу в Росії ще з початку 

2000-х років політику рецентралізації [298, с. 105–106], але в українських 

реаліях децентралізації влади моніторинг має бути не тільки державний, а й 

самоврядний в межах закріплених за територіальною громадою земель.  

Екс-заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної 

політики та земельних відносин О. Бакуменко важливим кроком 

вдосконалення земельних відносин вважає навіть децентралізацію надання 

кадастрових послуг [299, с. 3], з чим, в принципі, варто погодитись. Звичайно 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 710 [300] було 

внесено комплексні зміни до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру [301] щодо спрощення доступу заінтересованих осіб до земельно-

кадастрової інформації та його переведення на електронну форму, але 

монопольним держателем ДЗК залишається Держгеокадастр.  

Тому слід погодитись з поки що «дискусійною», але зваженою і 

обґрунтованою позицією А. Мартина, який вважає, що за аналогією із 

державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

здійснення якої було успішно децентралізоване починаючи із 2016 року, 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру, їх виправлення, 

ведення поземельних книг та інші функції мають бути передані кадастровим 

реєстраторам, що будуть посадовими особами виконавчих органів місцевого 

самоврядування, місцевих державних адміністрацій, а також юридичних осіб 
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публічного права, що пройдуть відповідну акредитацію. При цьому 

кадастрово-реєстраційні послуги мають надаватися без «територіального 

монополізму» – будь-яким кадастровим реєстратором на всій території 

України. Це дозволить ліквідувати корупційні ризики на етапі внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру, адже корупція зникне сама 

собою, коли пересічний заявник матиме можливість отримати одну й ту ж 

саму адміністративну послугу в десятків різних кадастрових реєстраторів в 

умовах здорової конкуренції між ними [302].  

У земельно-правовій літературі існує також пропозиція, що управляти 

«зайвими» землями, скажімо, землями запасу має не уряд, а місцева громада. 

Якщо, звичайно, декларації влади про децентралізацію влади та розвиток 

місцевого самоврядування – не просто слова [303, с. 50]. Насамперед, слід 

згадати, що на початку земельної реформи, коли створювалися землі запасу у 

розмірі 7 % від загального землекористування КСП, землі запасу, на відміну 

від земель резервного фонду, первісно перебували у віданні сільських, 

селищних районних, міських рад народних депутатів і призначалися для 

передачі у власність або надання у користування, в тому числі в оренду, 

переважно для сільськогосподарських потреб (ст. 81 ЗК УРСР (1990 р.). Тому 

повернення земель запасу до відання місцевих рад є скорше даниною 

відновлення історичної справедливості.  

Необхідно звернути увагу і на проблему визначення правової природи 

розгляду земельних спорів. У навчально-науковій літературі склалося 

неоднозначне відношення щодо сфери належності земельних спорів, які 

відносять до: 1) захисту прав на землю [304, с. 249–273; 305, с. 303]; 2) гарантій 

прав на землю [306, с. 1]; 3) гарантій захисту прав на землю [307, с. 249–251; 

308, с. 402; 309, с. 248]; 4) відповідальності за правопорушення в області 

охорони і використання земель [310, с. 226]; 5) функцій управління в галузі 

земельних відносин [239, с. 338, 378], зокрема державного управління [311, с. 

30; 312, с. 691]; 6) функцій державного регулювання земельних відносин [313, 

с. 289–294]. Щодо останнього слід зазначити, що В.В. Носік застосовує 



142 
 

поняття державне регулювання земельних відносин як аналог державного 

управління, який, на його думку, більше відповідає сутності і змісту 

врегульовуваних відносин [314, с. 218]. З приводу співвідношення зазначених 

понять у адміністративно-правовій доктрині встановлено, що «державне 

регулювання» є більш широким поняттям, ніж «державне управління», 

оскільки охоплює ширшу сферу організаційності діяльності держави. Тому 

державне регулювання тісно пов’язане насамперед з формами державного 

управління [315, с. 63]. Звідси, державне регулювання в цілях нашого 

дослідження цілком обґрунтовано можна ототожнити з державним 

управлінням.  

Щодо віднесення земельних спорів до сфери захисту земельних прав 

варто зауважити, що основним завданням саме публічної адміністрації є 

захист прав, свобод і законних інтересів приватних осіб [316, с. 265], тоді як 

основним видом публічного адміністрування є здійснення виконавчо-

розпорядчої (управлінської) діяльності [316, с. 18]. За аналогією захист 

земельних прав органами місцевого самоврядування, як суб’єктом публічного 

адміністрування, є нічим іншим, як проявом виконавчо-розпорядчої 

(управлінської) діяльності.  

Дискусійність віднесення земельних спорів до гарантій прав і захисту 

прав на землю ілюструє те, що один і той самий колектив учених у одному 

навчальному джерелі відносить розгляд земельних спорів до царини гарантій 

захисту прав на землю [309, с. 248], а в іншому – до функцій державного 

управління [311, с. 30]. Передусім слід вказати на те, що ст. 153 «Гарантії права 

власності на земельну ділянку» текстуально включена до гл. 23 «Захист прав 

на землю» ЗК України. Отже, законодавець розглядає гарантії як складову 

захисту земельних прав. З огляду на вищенаведене, цілком логічним є 

віднесення гарантій до компетенції органів публічного управління.  

Підсумовуючи сказане варто згадати, що місцеве самоврядування в 

конституційно-правовій доктрині розглядається як політико-правовий 

інститут народовладдя, через який здійснюється управління місцевими 
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справами в низових адміністративно-територіальних одиницях шляхом 

самоорганізації жителів певної території за згоди і сприянні держави [317, с. 

731]. Тобто природу органів місцевого самоврядування (самоуправління) 

формує виключно управлінська компетенція, а тому всі справи, що 

перебувають у віданні місцевого самоврядування, належать до сфери 

публічного управління. Звідси слідує, що розгляд земельних спорів органами 

місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 12 ЗК України) є управлінськими 

відносинами в галузі використання і охорони земель, які перебувають в 

територіальній юрисдикції цих органів.  

На противагу цьому висновку, О.О. Погрібний прямо вказує, що 

інститут земельних спорів не можна розглядати серед питань управління 

земельним фондом, а звернення до процесуальних питань вирішення 

земельних спорів виходить за межі предмета земельного права [318, с. 11]. Ця 

теза викликає певні зауваження. По-перше, у підручнику «Земельне право 

України» за редакцією О.О. Погрібного вирішення земельних спорів віднесене 

до гарантій прав на землю [319, с. 268–292]. По-друге, відповідь на питання 

належності процесуальних норм до земельного права була дана 

О.А. Забелишенським ще в 1974 році, на думку якого, процесуальні норми 

лише частково входять до складу земельного права. До земельного права 

належать лише ті з них, які визначають порядок діяльності виконавчо-

розпорядчих органів загальної компетенції з вирішення земельних спорів, а 

також із застосування земельно-правових санкцій за порушення земельного 

законодавства. Порядок же застосування адміністративних і кримінальних 

санкцій за порушення цього законодавства регламентується нормами 

відповідних галузей процесуального права [320, с. 152]. Тому запропоноване 

виведення земельно-процесуальних норм з вирішення земельних спорів за 

межі дії норм земельного права уявляється не зовсім коректним. Тим більше, 

що перетин з процесуальними нормами відбувається лише при судовому 

розгляді земельних спорів, тоді як позасудовий розгляд доцільно віднести до 

сфери дії процедурно-земельних норм, існування яких переконливо 
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обґрунтовано в сучасному дисертаційному дослідженні [321].  

Як наслідок, позасудовий розгляд земельних спорів органами місцевого 

самоврядування найбільш раціонально вписується саме в їх управлінську 

компетенцію. Разом з тим існує й полярна думка, що віднесення розгляду 

земельних спорів до відання виконавчих органів місцевого самоврядування не 

має практичного застосування. Враховуючи, що будь-яке рішення органу 

місцевого самоврядування не є остаточним і не має механізму примусового 

виконання, за вирішенням спору до органів місцевого самоврядування 

зацікавлені особи звертаються хіба що тоді, коли бажають формалізувати 

наявність спору, усунути можливість закриття провадження в суді через 

відсутність предмету спору [189, с. 364–365]. Дійсно, відсутність механізму 

примусового виконання прийнятих органами рішень фактично нівелює 

значення самоврядного розгляду земельних спорів. Як передовий досвід варто 

навести вирішення цього питання в Республіці Білорусь, де подібний до 

вітчизняного за змістом і строками порядок позасудового вирішення 

земельних спорів передбачається ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь про 

землю [47], але виконання рішення відповідно до ст. 95 цього Кодексу 

забезпечується крім органу, що безпосередньо виніс рішення, ще цілою 

низкою державних інституцій. Звісно владно-правові режими місцевих рад 

непорівнянні, адже в Білорусі останні є представницькими державними 

органами згідно ч. 1 ст. 9 Закону РБ «Про місцеве управління і самоуправління 

в Республіці Білорусь» [322]. Належність останніх до державної влади значно 

спрощує механізм реалізації виношуваних ними рішень, однак для 

українських реалій слід виходити з принципу обов’язковості виконання 

рішень органів місцевого самоврядування, встановленого ст. 144 Конституції 

України. Як наслідок, необхідно розширити компетенцію виконавчої служби 

за рахунок забезпечення обов’язковості виконання рішень місцевого 

самоврядування у сфері земельних спорів.  

Разом з тим, аналіз чинного законодавства показує, що тільки в назві, 

преамбулі та ст. 1 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють 



145 
 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [323] вказується 

на можливість примусового виконання рішень інших ніж суди органів 

(посадових осіб) без уточнення їх переліку.  

На відсутності належного правового забезпечення надійної системи 

вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування, без якого не 

може вважатися довершеною система регулювання земельних правовідносин, 

загострюється увага і у відповідних наукових земельно-правових 

дослідженнях [68, с. 16].  

Далі випливає необхідність уточнення інституційно-структурного 

забезпечення розгляду земельних спорів. Наприклад, у компетенційному 

статусі місцевих рад, як органів самоврядного розгляду земельних спорів, 

існує певний колізійний момент. За висновком Л.О. Рєпіної, розгляд 

земельних спорів місцевими радами згідно їх компетенції, визначеної ч. 1 ст. 

12 ЗК України, унеможливлюється процедурними строковими вимогами щодо 

необхідності розгляду земельного спору не пізніше місячного терміну з дня 

звернення сторін, адже сесії проводяться щоквартально. Тому відбувається 

делегування повноважень з розгляду земельних спорів виконавчим комітетам 

місцевих рад [324, с. 185]. Це правильна вказівка на не санкціоноване законом 

делегування повноважень виконкомам місцевих рад, що вимагає внесення 

відповідних змін до законодавства.  

У сучасних земельно-правових дослідженнях взагалі існує пропозиція 

повноваження щодо вирішення спорів про межі земельних ділянок покласти 

на спеціальні земельні комісії з їх розгляду при органах місцевого 

самоврядування. Підходи до створення останніх мають бути вироблені й 

закріплені в законодавстві про місцеве самоврядування. З метою забезпечення 

належної діяльності цих комісій пропонується розробити й затвердити 

відповідну процедуру вирішення цього виду спорів [306, с. 16–17]. На жаль, 

автор не уточнює, при якому органі місцевого самоврядування має 

створюватися земельна комісія: місцевій раді чи її виконкомі.  

Ще однією «управлінською» проблемою є дублювання функцій 
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управління у сфері використання та охорони земель на території крупних 

населених пунктів. Наприклад, в м. Києві управління використанням та 

охороною земель відповідно до чинного законодавства здійснюють чотири 

органи: Київська міська рада (землями комунальної власності); виконавчий 

орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 

(землями державної власності, крім земель сільськогосподарського 

призначення); Головне управління Держгеокадастру у м. Києві (землями 

державної власності сільськогосподарського призначення); органи 

приватизації (продаж земель державної власності під об’єктами, які 

підлягають приватизації). Таке становище щонайменше суперечить принципу 

повсюдності місцевого самоврядування. При цьому у п. 1.2. Програми 

використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки [325] 

ототожнюються управління та розпорядження землями, що вимагає 

додаткового вивчення.  

Насамперед, орган місцевого самоврядування є органом публічної 

влади, що підтверджується висновком Конституційного Суду України, згідно 

якого при розпорядженні землями територіальних громад місцеві ради діють 

як суб’єкти владних повноважень, які виконують владні управлінські функції, 

зокрема нормотворчу, координаційну, дозвільну, реєстраційну, розпорядчу, 

зокрема і в галузі земельних відносин [326]. Таким чином, розпорядження 

землями комунальної власності, здійснюване органом місцевого 

самоврядування, за своєю юридичною природою є нічим іншим, як 

реалізацією управлінської розпорядчої функції.  

З визнанням управлінсько-компетенційної природи процесу 

розпорядження органами місцевого самоврядування землями комунальної 

власності набуває значення висновок О.І. Крассова, що правову основу 

здійснення управління у сфері використання і охорони земель становить не 

право власності, а право територіального верховенства [268, с. 186]. З цим 

твердженням безумовно слід погодитись, однак воно повністю правомірне 

лише щодо державних органів, з огляду на те, що територіальне верховенство 
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– це принцип повноти державної влади у межах території відповідної держави 

[327, с. 41]. При цьому виникає закономірне питання щодо можливості і 

коректності поширення цього базового принципу державної влади на 

діяльність органів місцевого самоврядування.  

Згідно Конституції України місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України (ч. 1 ст. 140). При цьому органам 

місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження 

органів виконавчої влади. (ч. 3 ст. 143), з виконання яких вони підконтрольні 

відповідним органам виконавчої влади (ч. 4 ст. 143). З цього слідує висновок 

про делегований характер владної природи місцевого самоврядування, 

компетенція якого окреслюються колом питань місцевого значення та 

окремими делегованими повноваженнями державної виконавчої влади. 

Звідси, поширення принципу територіального верховенства на органи 

місцевого самоврядування в межах належних їм територій можна вважати 

коректним з огляду на субсидіарність його прояву.  

 

2.4. Відносини земельного обігу 

 

 

При вивченні будь-яких проблем сучасного земельного обігу, 

включаючи правові, необхідно виходити з факту його нинішнього реального 

функціонування для всіх категорій земель крім сільськогосподарського 

призначення. Тому, коли в сучасній літературі викладаються загальні 

відсторонено-декларативні положення про необхідність створення 

найближчим часом організаційно-правової основи для забезпечення 

повноцінного обігу земельних ділянок через якнайшвидшу розробку закону 

«Про ринок земель» [328, с. 252] слід ототожнювати такі пропозиції саме з 

ринком сільськогосподарських земель. За відсутності у чинному законодавстві 

аналогії чітке підтвердження цьому висновку знаходимо у відповідній 
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законопроектній діяльності. Так, у розд. ІІ «Продаж земельних ділянок та прав 

на них» проекту Закону «Про ринок земель» [329] з 10 статей лише дві не 

стосуються земель сільськогосподарського призначення, зокрема одна з них 

присвячена загальним умовам купівлі-продажу земельної ділянки в разі зміни 

її цільового призначення, а інша – продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. Для порівняння в Росії аналогічне 

становище: на фоні відсутності загального закону про ринок земель з 2002 

року функціонує Закон «Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення» [330]. Це означає, що для належного функціонування ринку 

земель інших, ніж сільськогосподарські землі, достатньо існуючих загальних 

положень цивільного і земельного законодавства, тоді як купівля-продаж 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення потребує особливої 

правової регламентації.  

Для початку необхідно вказати на факт паралельного застосування 

юридичних конструкцій «ринок земель» та «обіг земель». Наприклад, екс-

міністр аграрної політики М. Присяжнюк свого часу заявляв, що оскільки 

наразі Україна не готова до стрімкого запровадження ринку сільгоспземель, 

необхідно говорити не про ринок, а про обіг земель – прозорий і цивілізований 

[331, с. 20]. Таке становище потребує взаємного співставлення вказаних 

термінологічних конструкцій.  

Виходячи із загального рівня визначення ринку, під яким розуміється 

сфера обміну як система товарно-грошових відносин виробників і споживачів 

матеріальних благ і послуг [332], доцільно визначити ринок земель як систему 

товарно-грошових відносин, об’єктом яких є земельні ділянки. В юридичному 

значенні – це перехід прав власності на земельні ділянки внаслідок правочинів 

купівлі-продажу. У такому розумінні «обіг земель» є ширшим за «ринок 

земель», адже останній передбачає рух земельних ділянок між суб’єктами 

виключно на підставі договорів купівлі-продажу чи міни, тоді як обіг земель 

можливий на основі не тільки будь-якого правочину, а й адміністративного 

акта. Щодо останнього, то в земельно-правових дослідженнях 
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виокремлюється публічний (адміністративний) обіг, що полягає в наданні 

земельних ділянок [183, с. 18]. Таким чином, вищенаведена пропозиція 

науковця і екс-чиновника найвищого рангу М.В. Присяжнюка вводити замість 

ринка обіг сільськогосподарських земель є логічно ущербною, адже 

відповідно до п. 15 розд. Х Земельного кодексу України забороняється будь-

яке відчуження таких земель за винятком спадкування та обговорюваної у 

науковій літературі можливості взаємного обміну земельних часток (паїв), 

наданої Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» [333]. Разом з тим 

І.О. Костяшкін на підставі детального аналізу відповідного законодавства 

приходить до висновку про відсутність визначеності у законодавчому 

регулюванні обміну земельної ділянки товарного сільськогосподарського 

призначення на іншу земельну ділянку. Така ситуація потребує внесення змін 

до п. 15 перехідних положень чинної редакції Земельного кодексу України з 

метою скорочення обміну земельними ділянками за принципом «пай на пай» 

[334, с. 132–133]. Звичайно, з огляду на введену загальну заборону відчуження 

земель сільськогосподарського призначення, вона має поширюватися і на 

земельні частки (паї). Тому вказана пропозиція є цілком обґрунтованою і 

прийнятною. Разом з тим значно глобальніше значення для удосконалення 

земельного обігу мають пропозиції щодо зняття так званого земельного 

«мораторію», який суперечить не тільки національному [335, с. 13–18], а й 

порушує міжнародні зобов’язання України [336, с. 49]. Актуальними з цього 

приводу є слова М.В. Шульги, що завершення сучасної земельної реформи та 

формування ринку землі зазвичай пов’язують з можливістю зняття обмежень 

на відчуження сільськогосподарських угідь, у зв’язку з чим пропонує 

прийняти закон «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», 

проект якого тривалий час перебуває на розгляді парламенту [337, с. 127, 130]. 

Таким чином, наукова спільнота активно виступає за запровадження ринку 

земель сільськогосподарського призначення, який безумовно пов’язаний з 

платоспроможністю територіальних громад, зокрема сільських. Як висловився 
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американський професор економіки сільського господарства Томас Джонс, 

розвиток сільських громад найперше залежить від двох активів – їх землі та 

населення. При цьому поки питання земельних ресурсів залишається 

неврегульованим, очікуваної стійкої дохідної бази не буде [338, с. 19].  

Якщо у визначеннях ринку землі переважає досить усталена в літературі 

вказівка на його економічний товарно-грошовий характер, сформований на 

основі попиту і пропозиції [339, с. 35; 340, с. 274;  304, с. 99], то щодо змісту 

обігу земель досі немає навіть зовнішньої одностайності. Так, М.О. Сиродоєв 

земельним обігом вважає тільки відчуження і перехід прав на земельні ділянки 

винятково у приватно-правовому порядку [310, с. 42]. Але обмеження 

земельного обігу винятково приватно-правовою сферою необґрунтовано 

звужує його зміст, адже перехід земельних прав не тільки можливий, а й 

широко здійснюється на підставі адміністративного рішення (приватизація, 

передача земель з державної власності в комунальну і навпаки). Тут може 

йтися про приватно-правову і публічно-правову складові загального 

земельного обігу. Тому відповіднішою є позиція І.О. Іконицької, яка розуміє 

земельний обіг як перехід земельних ділянок від одних осіб до інших, а також 

перехід державних і муніципальних земель до громадян та юридичних осіб. 

Тут же зазначається, що земельний обіг може бути ринковим і позаринковим 

[341, с. 75]. Однак і зазначений підхід не позбавлений недоліків, адже 

враховується тільки перехід земельних ділянок, а не прав на них. З цього боку 

найвідповіднішим виглядає підхід В.В. Носіка, який вважає, що в 

теоретичному плані, а також у правозастосуванні юридичну сутність поняття 

«обіг земельних ділянок» необхідно пов’язувати з переходом прав (титулів) на 

земельну ділянку від держави чи територіальної громади до інших суб’єктів 

або ж від однієї приватної особи до іншої [342, с. 193]. У цьому визначенні 

поєднуються перехід земельних ділянок з переходом прав на них, а також 

приватноправовий і публічно-правовий способи такого переходу.  

Вищенаведений поділ земельного обігу на ринковий і позаринковий, 

здійснений І.О. Іконицькою, одержав подальший розвиток у земельно-
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правовій науці і сьогодні ринковий і позаринковий обіг асоціюється 

відповідно з цивільним і адміністративним обігом земель [343, с. 31]. Інші 

автори взагалі сприймають обіг землі виключно як цивільний обіг, що містить 

у собі перехід прав до інших осіб різними способами: 1) відчуження майна, 

при якому об’єкт цивільних прав у силу активних дій суб’єкта цивільних прав 

стає «чужим», тобто відбувається перехід права власності. Сюди належить 

здійснення різних угод (купівля-продаж, міна, дарування тощо) й 

адміністративних актів по передачі права власності на землю; 2) перехід прав 

у порядку універсального правонаступництва (спадкування за законом, 

правонаступництво юридичних осіб, набувальна давність); 3) перехід прав 

іншим способом, при якому від однієї особи до іншої переходять не всі права 

й обов’язки, а лише деякі з них. Йдеться про сингулярне правонаступництво, 

прикладом якого є перехід прав і обов’язків при передачі майна в оренду [344, 

с. 19]. Однак таке розуміння викликає цілу низку зауважень. По-перше, 

штучне зведення до одного рівня цивільних угод й адміністративних актів по 

передачі права власності на землю не дозволяє підвести їх до спільного 

знаменника, яким пропонується визнати цивільний обіг. По-друге, 

розглядається по суті лише перехід права власності на землю, тоді як значно 

глибший пласт становлять права землекористування. По-третє, ототожнення 

земельного і цивільного обігу нівелює загальновизнане непересічне суспільне 

значення земельних ділянок порівняно з іншими об’єктами правовідносин та 

обігу поза їх публічну чи приватноправову належність. За такої логіки земля, 

як найважливіший природний ресурс, не має відмінностей в обіговому 

правовому режимі від речей, що є не прийнятним з будь-якого погляду, а тим 

більше фахівця із земельного права. Як зазначається в земельно-правовій 

доктрині, на відміну від екологічного і цивільного права, в земельному праві 

земельні ділянки виступають такими об’єктами суспільних відносин, які 

повною мірою відбивають правові риси земельних ділянок і як елементів 

навколишнього середовища, і як елементів світу речей [345, с. 201]. 

Ігнорування такої особливості земельних ділянок нівелює значення 
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земельного права як самостійної галузі.  

Наступним логічним кроком є з’ясування співвідношення понять 

«земельний ринок» і «земельний обіг», з приводу якого у науковій літературі 

висловлюються різні думки. Деякі науковці вважають, що поняття «ринок 

землі» та «обіг землі» різні за своїм обсягом: перше ширше іншого і включає 

крім системи угод із землею також механізми, які їх забезпечують, та 

інфраструктуру [346, с. 50]. Прямо протилежної думки притримуються 

В.К. Гуревський [347, с. 228] і Е.М. Крилатих [339, с. 35], які розуміють 

земельний ринок як частину земельного обігу, за якого встановлення, зміна і 

припинення прав на земельну ділянку здійснюється внаслідок юридично 

оформленого договору та опосередковано забезпечується грошовим або 

натуральним платежем. У свою чергу, О.В. Глотова вказує на неможливість 

сприйняття земельного ринку, як частини земельного обігу, тому що це явища 

різного характеру. Ринок – сукупність певних інститутів і механізмів, а обіг 

земельних ділянок – упорядковані за допомогою правових приписів товарно-

грошові суспільні відносини (угоди), що викають в умовах ринку [348, с. 20]. 

Таким чином, сформувалися три погляди на цю проблему: 1) «ринок землі» 

ширше поняття «обіг землі»; 2) земельний ринок – частина земельного обігу; 

3) це явища різного характеру.  

Власну інтегровану позицію зайняв М.О. Сиродоєв, на думку якого на 

ринку не може бути нічого з того, що виключене з цивільного обігу (чорний 

ринок не рахується). Існування ринку землі можливе лише за наявності 

дозволеного земельного обігу. У цьому розумінні є зв’язок між ринком і 

обігом (не дозволений обіг, не може бути й ринку), але цей зв’язок не прямий, 

а опосередкований, оскільки йдеться про поняття, що перебувають у різних 

площинах (економічній і юридичній) [310, с. 167]. У цілому дуже влучне і 

відповідне спостереження за винятком того, що наділяючи ринок землі 

виключно економічним, а обіг земель юридичним змістом, М.О. Сиродоєв 

випускає з уваги, що будь-яке поняття, не будучи юридичним, набуває такої 

властивості, якщо законодавець (наприклад, через дефінування) виклав до 
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нього своє ставлення [349, с. 107]. Звісно поки що дефініція ринку земель не 

одержала відповідного закріплення в тексті закону, але це має відбутися в 

недалекому майбутньому. Саме тоді й відбудеться перетворення економічного 

змісту ринку землі в юридичний, внаслідок чого обидва поняття стануть 

юридичними. Тому обраний критерій розподілу понять за належністю до 

різних площин понятійно-категорійного апарату не є відповідним.  

Аналіз вищенаведених підходів дає змогу визначити обіг земель 

комунальної власності як перехід прав власності і користування на земельні 

ділянки комунальної власності до інших осіб, зокрема держави та юридичних 

і фізичних осіб, включаючи іноземних, а також зворотній перехід прав від 

зазначених суб’єктів до територіальних громад. При цьому ринок земель 

комунальної власності виступатиме складовою обігу земель, об’єднуючи 

перехід земельних прав тільки у частині товарно-грошових відносин. У такому 

розумінні набувають тотожності поняття «ринок земель» та «ринковий обіг 

земель», причому останнє поняття є значно відповіднішим. У цілому ж 

зазначені поняття розрізнятимуться переліком підстав виникнення переходу 

прав на земельні ділянки за рахунок підстав, що зумовлюють безоплатну 

передачу прав.  

У розрізі підстав передачі земель комунальної власності варто звернути 

увагу на узагальнюючу підставу, під якою І.І. Каракаш визначає те, що самі 

власники в силу своєї специфічної правосуб’єктності у земельних відносинах 

не в змозі активно здійснювати безпосереднє використання власних земельних 

ресурсів. У зв’язку з цим існує нагальна потреба у передачі земель 

комунальної власності іншим суб’єктам земельного права [253, с. 87]. Слід 

погодитися зі сказаним, але справа мабуть не зовсім у специфічній земельній 

правосуб’єктності власників комунальних земель, а в фізичній неможливості 

суб’єкта права публічної власності на землю реально її використовувати, на 

що звертає увагу О.І. Крассов [65, с. 122–123], що й спричинює зрештою 

специфіку правосуб’єктності.  

Міру дозволеності земельного обігу відбиває оборотоздатність 



154 
 

земельних ділянок. Як зазначається у спеціальній науковій літературі, 

відмінність між поняттями «обіг» і «оборотоздатність» земельних ділянок 

полягає в тому, що в першому випадку йдеться про дію (здійснення угод, 

прийняття адміністративних актів тощо), а в іншому – про потенційну 

можливість здійснення таких дій [343, с. 37–38]. За уточненням 

С.І. Хом’яченко оборотоздатністю земельної ділянки є можливість вільного 

відчуження земельних ділянок від законних власників або перехід від однієї 

особи до іншої в порядку правонаступництва, успадкування або іншим чином, 

якщо вони не вилучені з обороту чи не обмежені в обороті [350, с. 436].  

Таким чином, обіг земель комунальної власності – це набуття 

територіальною громадою прав на земельні ділянки будь-якої форми власності 

та передача іншим суб’єктам прав на землі комунальної власності. Саме в цих 

площинах і здійснюватиметься розвиток відносин земельного обігу. У 

підсумку маємо два основоположні висновки: 1) відсутність ринку земель 

сільськогосподарського призначення на фоні їх неповноцінного обігу; 

2) найвірогіднішим напрямом розвитку відносин земельного обігу в контексті 

децентралізації влади є обмеження оборотоздатності та використання 

земельних ділянок в межах загальної компетенції відповідного органу 

місцевого самоврядування, визначеної п. «ж» ст. 12 ЗК України.  

Як цілком правильно зазначає К.П. Пейчев, публічно-правові обмеження 

вводяться для захисту суспільного інтересу по забезпеченню виконання норм 

містобудування та благоустрою населених пунктів, природоохоронних правил 

і санітарних норм. Вони виникають тільки на підставі прямої вказівки закону, 

тобто в легальному, а не приватноправовому (договірному) порядку і діють в 

інтересах невизначеного кола осіб [344, с. 29]. Отже, між будь-яким земельно-

правовим обмеженням і суспільним інтересом має існувати обов’язковий 

детермінаційний зв’язок.  

Універсальним обмеженням може бути нормування максимального 

розміру земельної ділянки у власності чи користування однієї особи, 

включаючи землі сільськогосподарського призначення поза межами 
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населених пунктів. І якщо встановлені ст. 121 ЗК України норми безоплатної 

приватизації земельних ділянок комунальної власності вже щільно увійшли до 

повсякденної практики органів місцевого самоврядування, то нормування 

земель сільськогосподарського призначення перебуває у досить примарній 

перспективі у зв’язку з існуванням заборони на їх відчуження.  

Як наслідок, включення до земельного обігу земель 

сільськогосподарського призначення перебуває у прямій залежності від 

прийняття відповідного Закону України. За висловом відомого українського 

економіста В.М. Гейця результатом  трансформаційних змін в українській 

економіці була і є характерна неповнота ринкових перетворень, внаслідок чого 

наявні ознаки квазіринковості в діяльності держави та бізнесу, яку слід 

подолати шляхом розвитку ринкової інфраструктури у всіх сферах і видах 

діяльності [351, с. 5, 7, 17]. На жаль, ці слова відбивають істинне становище у 

формуванні ринкового середовища в України, передусім у сфері земельного 

обігу. Сьогодні в ЗМІ нараховуть 5 варіантів цього законопроекту, які 

підготували Держгеокадастр, Мінагрополітики, нардеп від  «Самопомочі» 

Іван Мірошніченко, група депутатів з агрокомітету (Мушак О., Хлань С. та ін.) 

та законопроект про емфітевзис (№ 4355). Ключові положення кожного з 

цих  проектів розрізняються за такими характеристиками:  хто може/не може 

купувати землю, продаж сільськогосподарських ділянок державної, 

комунальної та приватної власності, як визначається ціна продажу, переважне 

право придбання землі, зміна власника, земельні електронні аукціони, обмін 

земділянками, відчуження землі (зокрема й повторне) та інше [352]. Для 

уточнення слід вказати, що проект Закону «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» [353] був включений до порядку 

денного 5 сесії VIII скликання від 7 лютого 2019 р., однак був відхилений. При 

цьому заступник глави Офісу президента О. Гончарук в інтерв’ю Bloomberg 

заявив про скасування так званого «мораторію» до кінця 2019 року [354], що 

безумовно завершить формування повноцінного не тільки ринкового, а й 

загального обігу земель комунальної власності в цілому.  

https://agropolit.com/zakonodavstvo/52-proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-rozshirennya-povnovajen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-30/ukraine-turns-to-blueprint-that-transformed-ex-communist-europe?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_content=business&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic
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У контексті децентралізаційного розвитку земельних відносин у сфері 

обігу земель питання виникає лише щодо форми забезпечення такого обігу. 

Наприклад, А.М. Мірошниченко визнає, що основним способом 

розпорядження землями у органів місцевого самоврядування має бути 

аукціон. Водночас він звертає увагу на те, що порядок проведення аукціонів, 

передбачений сьогодні гл. 21 ЗК України, назвати швидким, дешевим та 

простим неможливо, а тому останній потребує радикального спрощення. До 

числа винятків із правила про обов’язкове проведення аукціону має бути 

включений випадок, коли вартість ділянки (розмір плати за користування нею) 

настільки мала, що проведення аукціону економічно недоцільне. З іншого 

боку, коло існуючих винятків із загального правила про необхідність 

проведення аукціонів (частини 2, 3 ст. 134 ЗК України) потрібно істотно 

скоротити [355, с. 52–53].  

Проведення земельних торгів сьогодні регламентується встановленим 

Мінагрополітики України спеціальним Порядком закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурсній основі [356]. Окреме дослідження правової 

природи земельного аукціону, проведене В.М. Тарасюком, не виявило 

кардинальних недоліків у його процедурі, за винятком невиправдано 

надмірної кількості документів, необхідних для участі і земельному аукціоні. 

Це обмежує доступ до участі в земельних аукціонах великої кількості 

інвесторів і створює можливості для виникнення корупції та зловживань 

місцевих чиновників. Вважає достатнім обмежитися документами про сплату 

реєстраційного та гарантійного внесків, а також документами, які свідчать, що 

особа може бути покупцем (орендарем) земельних ділянок відповідно до 

законодавства України [357, с. 475]. Натомість сьогодні для участі у земельних 

торгах обов’язкова наявність шести документів, відповідно до форм, 

затверджених Мінагрополітики [358], з яких заява на участь у торгах є 

звичайною умовою, яка розуміється сама по собі, а решту документів 

становлять: довідка про отримання документів виконавцем земельних торгів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n23.doc
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книга реєстрації учасників земельних торгів; вхідний квиток учасника 

земельних торгів; інформаційна картка на лот; картка учасника земельних 

торгів. Між тим, документів, що засвідчують можливість особи бути покупцем 

(орендарем) земельних ділянок відповідно до законодавства України, серед 

цього переліку нема, що не виключає можливості участі у аукціоні так званих 

«підставних» осіб.  

Щодо проведення в недалекому майбутньому торгів землями 

сільськогосподарського призначення неможливо щось спрогнозувати, адже 

все залежатиме від конкретного змістовного наповнення Закону України «Про 

обіг земель сільськогосподарського призначення».  

 

 

2.5. Відносини охорони земель 

 

 

Виходячи зі змісту децентралізації влади, її наслідком і головною 

тенденцією у сфері правової охорони земель має бути перерозподіл охоронних 

повноважень від держави до органів місцевого самоврядування. Таке 

розширення компетенції останніх зумовлює алгоритм дослідження, який 

передбачає з’ясування загального обсягу і конкретного переліку 

землеохоронних повноважень державних органів, зокрема місцевих, з 

подальшим виясненням доцільності їх передання до компетенції 

територіальних громад та їх представницьких органів. При цьому слід 

виходити з того, що правоохоронний режим має поширюватися не тільки на 

землі комунальної власності, а на всі землі в межах юрисдикційних 

повноважень відповідної сільської, селищної чи міської ради в цілому.  

Разом з тим в літературі існує протилежна думка, що процес 

децентралізації владних повноважень не повинен поширюватися на 

контрольні функції органів державної влади у сфері земельних відносин. 

Функція здійснення контролю за використанням та охороною земель має 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n24.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n25.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n25.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/13/f386412n32.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n27.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386412n27.doc
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залишатися державною функцією і здійснюватися органом державної влади. 

Причому такий орган доцільно наділити досить сильними контрольними 

повноваженнями, зокрема, правом призупиняти рішення рад об’єднаних 

територіальних громад у сфері земельних відносин, які суперечать нормам 

національного законодавства, та звертатися до суду з вимогою їх скасування 

[63, с. 17]. Таким чином, автор вказаного підходу, виступаючи, з одного боку, 

за загальну децентралізацію у сфері земельних відносин, з іншого – обмежує 

останню, зокрема щодо охорони земель, залишаючи контрольні функції за 

державою.  

Подібне бачення по суті нівелює загальне значення децентралізаційних 

процесів, адже децентралізація влади – цілісне явище, яке зачіпає земельні 

відносини в цілому. Натомість повне ігнорування децентралізації в певній 

частині земельних відносин так чи інакше зменшить її загальний рівень. 

Справа в тому, що атрибутивною властивістю предмету кожної галузі права є 

органічність, тобто нерозривність, єдність взаємозв’язку цілого та його 

складових [21, с. 435]. Як наслідок, виключення із зони децентралізаційного 

впливу будь-якої частини земельних відносин, зокрема правової охорони 

земель, неминуче зумовить зміну загального розуміння земельно-

децентралізаційного процесу. Тому безумовно загальна децентралізація має 

стосуватися рівною мірою як цілісного пласту земельних відносин, так і 

кожної їх складової. Звичайно відмінність полягатиме у індивідуальних 

обсягах компетенційних змін щодо кожного окремого різновиду земельних 

відносин.  

Охоронна функція земель випливає безпосередньо з природи самого 

земельного права. За переконанням Ю.С. Шемшученка і П.Ф. Кулинича, 

забезпечення охорони і належного використання земель є однією з двох 

ключових задач земельного права [345, с. 203]. При цьому О.А. Вівчаренко 

серед функцій охорони земель розглядає регулюючу, стимулюючу, 

контрольну та каральну [359, с. 203]. Слід погодитися з такою класифікацією, 

тим більше, що вона знаходить відповідне закріплення у чинному земельному 
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законодавстві, маючи свої особливості залежно від суб’єктів. Аналіз змісту ст. 

12 Закону України «Про охорону земель» дає змогу інтегрувати повноваження 

місцевих рад у галузі охорони земель за окремими функціями. Зміст 

регулюючої функції формують повноваження з: 1) розробки, затвердження і 

реалізації цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони 

земель відповідно до закону; 2) установлення обмежень (обтяжень) у 

використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання 

земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення 

ними вимог законодавства в галузі охорони земель. Стимулюючу функцію 

формують повноваження економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель, а контролюючу – здійснення контролю за 

використанням та охороною земель комунальної власності. При цьому 

контролююча функція обмежується сферою впливу лише на комунальні землі.  

Про каральну функцію у аналізованій статті прямо не йдеться, але 

виходячи із запропонованого О.А. Вівчаренком розуміння змісту каральної 

функції правової охорони земель через встановлення та застосування санкцій 

до винних осіб за порушення норм чинного законодавстві щодо раціонального 

використання і охорони земель [359, с. 252], варто розглядати останню як 

логічний наслідок реалізації контролюючої функції.  

Виходячи із завдань дисертаційного дослідження, слід проаналізувати 

компетенційні зміни органів місцевого самоврядування у розрізі по кожній з 

вищенаведених функцій правової охорони земель.  

Щодо регулюючої функції виокремлюються два види правових норм, які 

складають її зміст: 1) встановлення прав і обов’язків власників і користувачів 

земельних ділянок щодо раціонального використання цих земельних ділянок 

згідно з їх цільовим призначенням, у тому числі встановлення обмежень прав 

на земельну ділянку; 2) встановлення нормативів і стандартів у сфері 

використання та охорони земель [359, с. 204].  

Щодо першого виду норм слідує логічний висновок, що встановлення 

прав і обов’язків, а також обмежень прав на земельну ділянку є прерогативою 
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держави. Всі вони визначені в земельному законодавстві, зокрема у ЗК 

України. Звичайно, органи місцевого самоврядування поряд з органами 

держави визнаються суб’єктами нормотворчості [361, с. 363]. Поряд з цим, 

аналіз повноважень місцевих рад, визначених ст. 12 ЗК України, свідчить про 

їх правозастосовний, а не нормотворчий характер. Попри зовнішню 

регулятивність процедура вирішення земельних спорів органами місцевого 

самоврядування, визначена ч. 3 ст. 158 ЗК України, також є актом 

правозастосування.  

Щодо іншої групи норм, які стосуються встановлення нормативів і 

стандартів у сфері використання та охорони земель, то стандартизація є 

виключною компетенцією держави. Щодо нормування варто навести думку 

А.М. Мірошниченка, який відносить органи місцевого самоврядування та їх 

виконавчі органи до суб’єктів здійснення нормування, яке може 

використовуватися й поза межами правотворчості – у правозастосовній 

діяльності, при виданні індивідуально-правових актів (актів застосування 

права). Яскравим прикладом такого нормування є визначення розмірів 

конкретних земельних ділянок, що надаються громадянам в порядку 

приватизації, передаються в оренду тощо [361, с. 6–7, 15]. Слід погодитися з 

цією позицією. При цьому навряд чи існує потреба у збільшенні вказаних 

повноважень у сфері нормування. Таким чином, розширення регулюючої 

функції місцевого самоврядування у сфері охорони земель у контексті 

децентралізації влади не є доцільним. 

Наступною є стимулююча функція охорони земель. Слід вказати на 

існуючі спроби науковців виокремити як позитивні, так і негативні стимули 

такої охорони. При цьому до позитивних відносять заохочувальні засоби через 

надання певних коштів або звільнення землекористувачів від обов’язкового 

земельного платежу, а негативними стимулами вважають застосування певних 

санкцій економічного характеру до власників і користувачів земельних 

ділянок, які своїми діями погіршують стан землі в цілому, або окремих її 

елементів. Йдеться, зокрема, про штрафи, передбачені адміністративним та 
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кримінальним законодавством [362, с. 181–183]. Висловлена пропозиція є 

цілком прийнятною з огляду на закріплення в ст. 3 Закону України «Про 

охорону земель» принципу поєднання заходів економічного стимулювання та 

юридичної відповідальності як одного з основних принципів державної 

політики у сфері охорони земель.  

Водночас застосування негативних стимулів викликає неоднозначну 

оцінку. Так, Д.М. Коломійцева вважає, що українська держава і українське 

суспільство зараз перебувають в такому стані і на такому етапі свого розвитку, 

коли досягнення результату цілком і повністю залежить від волі конкретного 

суб’єкта, яку не можна стимулювати ні відповідальністю, ні засобами 

стримань чи заборон. За таких умов найкращим способом забезпечення 

досягнення результату в сфері охорони земель є стимулювання добровільного 

виконання зобов’язань землевласників та землекористувачів через механізм 

економічного стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і 

підвищення родючості ґрунтів. Водночас звертається увага на те, що заходи 

економічного стимулювання передбачені в Законі України «Про охорону 

земель», проте вони практично відсутні в реальних земельних 

правовідносинах [363, с. 105].  

Зміст економічного стимулювання раціонального використання та 

охорони земель розкривається у ст. 205 ЗК України, зокрема у розрізі:  

а) надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним 

особам, які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені 

загальнодержавними та регіональними програмами використання і охорони 

земель; 

б) виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та 

юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, порушених 

не з їх вини;  

в) звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії 

сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану згідно з 

державними та регіональними програмами; 
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г) компенсації з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та 

землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих та 

малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини. 

Водночас вже з першого погляду ясно, що всі заходи зазначені заходи 

економічного стимулювання мають здійснюватися з Державного бюджету, 

крім виділення коштів місцевого бюджету громадянам та юридичним особам 

для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини.  

Разом з тим аналіз положень ст. 87 Бюджетного кодексу України 

показує, що серед переліку видатків, що здійснюються з Державного бюджету 

України, відсутнє пряме посилання на фінансування охорони земель. Це 

означає, що зазначені заходи не мають первісного значення для держави. 

Натомість згідно ст. 89 БК України фінансування природоохоронних програм 

місцевого значення (п. 13 ч. 1) і регулювання земельних відносин (п. 15 ч. 1) 

покладається саме на місцеві бюджети. Конкретизація цієї норми здійснюється 

у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» [364], 

якою передбачається надання субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення екологічних та природоохоронних заходів (абз. 4 п. 

3). Проте вказаний механізм міжбюджетного трансфертування, як і 

фінансування землеохоронних заходів місцевими бюджетами, в сучасних 

реаліях не знаходить свого фактичного підтвердження.  

Наприклад, Київською міською радою було прийнято Програму 

використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки [325], якою 

передбачено виділення у 2019 р. на забезпечення цієї Програми 34,2 млн. гр. 

Проте аналіз визначених п. 4 Програми її напрямів діяльності, завдань і заходів 

показав, що всі вони спрямовані на забезпечення використання земель. 

Звичайно, певним наслідком удосконалення режиму використання земель є 

покращення її охорони, але це побічний, а не прямий, безпосередній вплив. 

Так само у п. 3.5 «Контроль за використанням та охороною земель» цієї 
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Програми на проведення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу 

земель та контролю за їх використанням і охороною передбачено щорічне 

фінансування у розмірі 300 тис. грн. Але моніторинг – це інформація і також 

жодним чином не конкретний захід з охорони земель.  

На превеликий жаль, аналогічний зміст має і прийнята пізніше Міська 

цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019–2021 

роки [365]. Змістовно нова Програми не містить нічого нового, крім обсягу 

фінансування в 2019 р. майже 1,4 млрд гр., з яких приблизно 1,3 млрд гр. має 

бути спрямовано на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельного 

кадастру. Разом з тим інвентаризація земель комунальної власності 

розглядається частиною 2 ст. 79-1 ЗК України як один із заходів формування 

земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Наповнення Державного і 

міського земельного кадастру є заходом удосконалення наявної інформаційної 

бази. У підсумку жоден пункт вищенаведених Програм не стосується прямо 

охорони земель, а тим більше – її стимулювання. Відсутність заходів 

економічного стимулювання охорони земель у найбільшому бюджеті 

місцевого самоврядування країни робить малоймовірним їх передбачення 

місцевими бюджетами інших територіальних громад. Таким чином, у 

наявності декларативність норми щодо економічного стимулювання охорони 

земель через об’єктивну необхідність стимулювання більш насущних потреб 

місцевого життєзабезпечення.  

На підтвердження цього висновку доцільно навести Програму розвитку 

земельних відносин та охорони земель Затурцівської сільської ради 

Локачинського району Волинської області [366], якою в галузі охорони земель 

передбачено заходи з проведення рекультивації порушених земель та 

меліорації земель, а також розроблення проектів землеустрою щодо 

встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення 

раціонального використання природоохоронної території з режимом 

обмеженої господарської діяльності. Проте щодо жодного із наведених заходів 
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не передбачено конкретних строків виконання та фінансування, що свідчить 

про нереальність їх проведення і загальну декларативність розробленої 

Програми.  

Наступною є контролююча функція охорони земель. Глава 32 ЗК 

України поряд з визначенням контролю за використанням і охороною земель 

надає його видову диференціацію: державний, самоврядний і громадський 

контроль. У контексті децентралізаційних процесів інтерес становить 

передусім зміст самоврядного і громадського контролю та оцінка 

можливостей розширення самоврядного контролю за рахунок передачі йому 

окремих функцій контролю державного.  

Насамперед слід зазначити, що ст. 189 ЗК України у основу визначення 

самоврядного контролю покладає суб’єктно-функціональну ознаку, тобто 

вказівку на діяльність місцевого самоврядування в розрізі їх суб’єктного 

складу. Як наслідок, одержано визначення, за яким самоврядний контроль за 

використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, 

міськими, районними та обласними радами. На противагу такій лаконічності 

зміст громадського контролю викладено більш розлого. У ст. 190 ЗК України 

встановлюється, що громадський контроль за використанням та охороною 

земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються 

відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними 

органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики 

у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони 

навколишнього природного середовища.  

Зі сказаного головною ознакою є здійснення громадського контролю 

громадськими інспекторами, що призначаються і є підзвітними 
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територіальним органам місцевого самоврядування, Мінагрополітики та 

Мінприроди. Водночас змістовно такий вид контролю викликає цілу низку 

зауважень. По-перше, термін «громадський» є похідним від поняття 

«громада» і розкривається як належний усій громаді, усьому суспільству, 

колективний [20, с. 199]. Іншими словами – це контроль, який здійснює 

відповідна громада на своїй території. Звідси виникає питання щодо рівня 

тотожності самоврядного і громадського контролю. По-друге, не зовсім 

логічною і зрозумілою є ситуація, коли особу, яка проявила високу громадську 

свідомість і працює безоплатно, мають призначати і контролювати спільно аж 

три органи, два з яких – державні. По-третє, громадський контроль – це не 

цілісне у вигляді окремої організації, а розрізнене за територіальною ознакою 

суспільне явище. По-четверте, попри майже двадцятирічну задекларованість 

службу громадського контролю за використанням і охороною земель досі так 

і не створено, зокрема відсутнє Положення про зазначений громадський 

контроль. Посилання на останній як на складову громадського контролю у 

сфері охорони довкілля, зроблені у коментарях до ЗК України [367, с. 531; 189, 

с. 421], не вирішують проблеми задекларованого громадського контролю за 

використанням і охороною земель, адже згідно земельного законодавства – це 

різні види контролю, представниками якого є різні громадські інспектори. З 

цього приводу доречним є влучний вираз Т.В. Лісової, що охорону земель не 

можна ототожнювати із загальною охороною довкілля, оскільки охорона 

земель має свої специфічні особливості [368, с. 46]. По-п’яте, згідно вимог ст. 

190 ЗК України Положення про громадський контроль за використанням і 

охороною земель має затверджуватися спільно Мінагрополітики та 

Мінприроди, тоді як Положення про громадських інспекторів з охорони 

довкілля [369] затверджене лише Мінприроди. Нарешті, по-шосте, зміст розд. 

4 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля чітко 

підпорядковує останніх державному органу – Держекоінспекції, залишаючи з 

«громадськості» лише безоплатність діяльності і роблячи їх своєрідним 

аналогом радянських «народних дружинників». За нашим глибоким 
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переконанням громадські інспектори мають підпорядковуватися 

безпосередньо відповідній територіальній громаді.  

Таким чином, громадський контроль необхідно перепрофілювати у 

виключне підпорядкування органам місцевого самоврядування, які мають 

призначати громадських інспекторів у сфері використання і охорони земель. 

Одночасно слід перейменувати його у територіальний громадський контроль, 

який має бути різновидом самоврядного контролю, здійснюваним на 

безоплатній основі безпосередньо членами територіальної громади.  

У літературі існує цілком слушна пропозиція наділити посадових осіб 

органів самоврядного земельного контролю повноваженнями по складанню 

протоколів про адміністративні правопорушення, справи по яких повинні 

розглядати посадові особи органів державного земельного нагляду [370, с. 

262].  

Загальне підґрунтя формування самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель утворює ч. 1 ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», яка виокремлює цілу низку власних і 

делегованих повноважень у сфері контролю за охороною земель і довкілля в 

цілому, а також п. «ї» ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», яким передбачається здійснення органами 

місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища. Спеціальний рівень 

законодавства щодо самоврядного контролю за використанням та охороною 

земель формують вже згадувана ст. 189 ЗК України та ст. 20 Закону України 

«Про охорону земель». Разом з тим у цілому зазначені законодавчі норми, які 

мають первісний характер, утворюють лише найзагальніший рівень правового 

режиму самоврядної охорони земель.  

Особливості самоврядного контролю за використанням та охороною 

земель розглядалися в науковій літературі переважно адміністративно-

правового спрямування. Так, О.П. Світличний наголошує на особливій ролі 

самоврядного контролю у сфері використання і охорони земель [371, с. 93–96], 
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не розкриваючи, на жаль, рівня цієї ролі порівняно з іншими видами контролю. 

З цього боку значно конструктивнішим є виглядає висновок вчених про певну 

колізійність загального і спеціального законодавства щодо здійснення 

самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Як 

зазначається, якщо ЗК України відносить до компетенції відповідних рад 

здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (п. «б» ч. 1 ст. 33) 

делегує повноваження здійснення контролю за додержанням земельного та 

природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель. Тобто, 

органи місцевого самоврядування безпосередньо не здійснюють контроль за 

використанням та охороною земель. Делеговані повноважені надають їм 

можливість опосередковано здійснювати самоврядний контроль за 

використанням і охороною земель в межах територіальної громади [372, с. 31]. 

За влучним висловом І. Багрій, виникає парадоксальна ситуація: Кодекс 

виокремлює такий вид контролю, але не визначає його змісту [373, с. 25]. 

Безумовно, це класичний прояв законодавчої колізії, вирішення якої полягає у 

площині застосування всіх традиційних принципів: змістовного, ієрархічного, 

темпорального [374, с. 22]. Таким чином, як з боку змістовного (пріоритету 

спеціальної норми над загальною), так і ієрарархічного (перевага норми 

кодифікованого акта) та темпорального (превалювання раніше прийнятої 

норми над пізнішою), до уваги слід брати норму ЗК України, а загальну норму 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» слід привести у 

відповідність з положеннями кодифікованої.  

Між тим, особливості функціональної будови системи вітчизняного 

законодавства передбачають необхідність формування ще одного рівня 

правового регулювання – підзаконного. Як зазначається у навчальній 

юридичній літературі, існування підзаконних нормативних актів у правовій 

системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що 

потребують як законодавчого, так і вторинного, більш детального і 

конкретизуючого нормативного регулювання [375, с. 286]. За логікою 
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нормотворчості підзаконний рівень формування самоврядного контролю у 

досліджуваній сфері має формувати відповідна урядова постанова про 

затвердження Примірного положення про самоврядний контроль за 

використанням та охороною земель з її подальшою конкретизацією, 

пристосуванням до реальних місцевих умов і потреб на рівні місцевого 

самоврядування. Проте аналіз відповідного нормативно-правового пласту 

показав відсутність подібної постанови Кабінету Міністрів України, внаслідок 

чого утворився певний вакуум на урядовому рівні нормотворчості, спробу 

заповнення якого здійснили територіальні органи місцевого самоврядування. 

Як приклад доцільно навести існуючі різнорівневі спроби прийняття 

зазначених Положень за схемою «місто (столиця, область, район) – село». Це 

рішення відповідних рад місцевого самоврядування, зокрема Київської міської 

ради «Про Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і 

охороною земель у м. Києві» [376], Житомирської міської ради «Про 

затвердження Положення про самоврядний контроль в галузі будівництва, 

використання та охорони земель у м. Житомирі та склад комісії» [377], 

Криворізької міської ради «Про Затвердження Положення про самоврядний 

контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі» [378], 

Семенівської сільської ради Пологівського району Запорізької області «Про 

Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель» 

[379], Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської 

області «Положення про комісію по здійсненню самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель на території Новопільської сільської ради» 

[380].  

Дослідження положень наведених нормативних актів місцевого 

самоврядування призводить до висновку про необхідність розробки і 

прийняття вищезгаданого Примірного положення про самоврядний контроль 

за використанням та охороною земель. Це дозволить щонайменше уніфікувати 

загальний перелік основних принципів, напрямів, завдань, контролюючих 

органів, їх компетенцію, процедуру організації та здійснення самоврядного 
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контролю за використанням і охороною земель, а також порядок виявлення та 

обліку виявлених порушень земельного законодавства та контролю за їх 

усуненням.  

А поки що слід констатувати розбіжність у назві та статусі 

контролюючого органу. Так, у Києві – це Головне управління земельних 

ресурсів виконавчого органу Київради, у Кривому Розі – управління 

земельних ресурсів виконкому міської ради, у Житомирі – комісія з питань 

самоврядного контролю у сфері містобудування та землекористування, у 

Новопіллі Криворізького району Дніпропетровської області та Семенівці 

Пологівського району Запорізької області – комісія по здійсненню 

самоврядного контролю за використанням та охороною земель. У свою чергу, 

науковці пропонують навіть створити спеціальні органи у окремих сферах 

контролю за охороною і використанням земель, зокрема щодо земель житлової 

та громадської забудови. Цим спеціальним органом має стати Інспекція по 

контролю за використанням території населеного пункту, яка займатиметься 

виявленням, запобіганням і припиненням правопорушень чинного 

законодавства при використанні території населеного пункту в галузі 

землекористування, планування, розвитку території і благоустрою [381, с. 12].  

Звичайно, з урахуванням існування місцевих особливостей і потреб та й 

просто кадрових і фінансових можливостей окремих територіальних громад, 

не раціонально жорстко впроваджувати єдиний орган контролю, але Примірне 

положення, маючи індикативну природу, буде орієнтиром для прийняття 

відповідних рішень.  

Для ілюстрації каскаду можливих контролюючих органів варто вказати 

на існуючу пропозицію запровадження міжвідомчого державного контролю за 

використанням і охороною земель та спеціалізованого контролюючого органу 

[382, с. 69], що на сьогодні суперечить політиці децентралізації влади. З цього 

боку значно раціональнішою виглядає пропозиція застосування при 

формуванні організаційного механізму контролю у сфері забезпечення 

використання і охорони земель системного підходу – об’єднання, взаємодії та 
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координації всіх видів контролю: державного, самоврядного, громадського та 

самоконтролю [383, с. 255, 259].  

Крім вищезазначеної відсутності єдиного підходу до формування 

контролюючих органів самоврядного контролю спостерігається також підміна 

пріоритетів – змістовна спрямованість Положень переважно на забезпечення 

використання, а не на охорону земель, яка набуває похідних від 

землекористування рис. Справедливості заради слід звернути увагу на подібні 

тенденції, що існують в теорії земельного права. Зокрема Д.В. Санніков вказує 

на усталене розуміння використання земель, яке включає в себе й їх охорону. 

При цьому він вважає, що охорона неможлива без використання земель [384, 

с. 207]. Між тим, у наукових публікаціях на рівні докторських досліджень 

обґрунтовується похідний характер саме землекористування порівняно з 

охороною земель [359, с. 103; 385, с. 4; 46, с. 81]. Аналогічні акценти 

розставлено і в законодавстві. Виходячи із визначення охорони земель, 

закріпленого в ст. 162 ЗК України, раціональне використання земель є лише 

однією з цілей охорони земель як системи правових, організаційних, 

економічних, технологічних та інших заходів. Не зовсім відповідною є і теза, 

що охорона неможлива без використання земель. Наприклад, землі 

сільськогосподарського призначення, тимчасово виведені з господарського 

обороту для відновлення, не використовуються за прямим призначенням, але 

тим не менш перебувають під режимом правової охорони. У кінцевому 

підсумку це означає, що превалюючими мають бути все ж положення щодо 

охорони земель, у руслі яких повинні ставитися завдання з ефективного і 

раціонального використання земель.  

 

2.6. Відносини відповідальності за земельні правопорушення  

 

 

Висвітлення питань розвитку юридичної відповідальності за 

правопорушення щодо земель у комунальної власності у контексті 
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децентралізаційних змін влади уявляється неможливим без з’ясування 

правової природи зазначеної відповідальності. Адже досліджувані відносини 

перебувають на перетині впливу насамперед норм земельного і 

муніципального права.  

Становище ускладнюється тим, що в юридичній науці виокремлюються 

як самостійні види юридичної відповідальності: за порушення земельного 

законодавства [319, с. 557–560; 239, с. 433–436] та муніципально-правова [386; 

387].  

Щодо першого з різновидів юридичної відповідальності виникає 

потреба в уточненні її структури. Так, свого часу Б.В. Єрофеєв запропонував 

диференціювати юридичну відповідальність за порушення земельного 

законодавства на традиційну і спеціальну. Традиційну частину склали 

дисциплінарна, адміністративна, майнова (цивільно-правова і матеріальна) та 

кримінальна відповідальність. До спеціальної юридичної відповідальності 

Б.В. Єрофеєв відніс міри правового впливу, передбачені земельним 

законодавством(позбавлення права користування земельною ділянкою, 

обов’язок знести самовільно зведену будову тощо) [304, с. 283]. Разом з тим 

виокремлення спеціальної (так званої земельно-правової) відповідальності 

досі не має однозначного сприйняття.  

На думку М.В. Шульги, проблема існування земельно-правової 

відповідальності певною мірою надумана. Примусове припинення земельних 

прав, позбавлення їх або обмеження не можна ототожнювати з 

відповідальністю. Це самостійні стимули, які забезпечують належну 

поведінку суб’єктів земельних прав та уособлюють специфічний вид впливу 

на цих суб’єктів, а не специфічну відповідальність [388, с. 217]. Проте вже на 

наступній сторінці він розглядає примусове припинення прав на земельні 

ділянки як різновид спеціальних земельно-правових санкцій [388, с. 218]. 

Звідси одразу ж виникає питання щодо можливості самостійного існування 

земельно-правових санкцій без прив’язки до відповідного різновиду 

юридичної відповідальності.  
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Розуміння юридичної природи санкції як заходів державного впливу на 

порушника певної норми права та її змістовної характеристики як міри 

юридичної відповідальності за порушення законодавства або договірного 

зобов’язання [389, с. 427] неминуче приводять до висновку про наявність 

нерозривного детермінованого взаємозв’язку санкції і юридичної 

відповідальності, які не можуть існувати одна без одної. Санкція, будучи 

породженням інституту юридичної відповідальності, одночасно є підставою 

виникнення останньої. Крім того в юридичній доктрині усталеним вважається 

розуміння певної санкції як форми виразу відповідної відповідальності [390]. 

Тому висновок про можливість існування земельно-правових санкцій у відриві 

від відповідної юридичної відповідальності суперечить передусім сучасному 

загальнотеоретичному розумінню взаємозв’язку між зазначеними 

категоріями, позбавляючись, таким чином, належного теоретичного підґрунтя, 

а отже, подальшого належного практичного втілення.  

Включені до статей 141, 143, 152, 212 ЗК України земельно-правові 

санкції (примусового припинення прав на земельну ділянку, повернення 

самовільно зайнятих земельних ділянок та відновлення стану земельної 

ділянки, який існував до порушення прав) не корелюються з жодним видом 

традиційної юридичної відповідальності, що об’єктивно змушує 

виокремлювати саме такий новий її різновид, як земельно-правова 

відповідальність.  

Таким чином, земельно-правовий інститут юридичної відповідальності 

за порушення земельного законодавства є комплексним утворенням, яке 

об’єднує традиційні види та спеціальну земельно-правову відповідальність.  

Для порівняння подібне становище склалося і у сфері формування 

аграрно-правової відповідальності. Так, у результаті аналізу існуючих 

доктринальних підходів М.М. Бахуринська робить висновок, що саме у розрізі 

методу правового регулювання і слід розглядати питання правової природи 

аграрно-правової відповідальності. Водночас для визначення аграрно-

правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності 
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необхідна наявність особливих не притаманних іншим видам юридичної 

відповідальності механізмів впливу на правопорушників. Разом з тим автор 

вказує на відсутність подібних особливих механізмів в аграрно-правовій 

відповідальності відсутні як на доктринальному рівні, так і в правозастосовній 

практиці [391, с. 111].  

Однак далі М.М. Бахуринська констатує з посиланням на Закон України 

«Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 р. №5479-VI, що законодавець 

передбачив особливі механізми юридичної відповідальності та створення 

особливої організації з вирішення спорів у сфері аграрного права, що дає 

підстави говорити про наявність окремих ознак аграрно-правої 

відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності. Але наведені 

новели, на її думку, не мають системного характеру, а тому на сучасному етапі 

аграрно-правова відповідальність передбачає передусім застосування 

механізмів адміністративної, кримінальної, цивільної та інших «класичних» 

видів юридичної відповідальності, а специфіка названого інституту 

визначається через особливі риси аграрних правопорушень [391, с. 112–113].  

По суті в наявності пропозиція комплексного утворення, яке поєднує як 

традиційні види юридичної відповідальності, так і безпосередньо спеціальну 

аграрно-правову складову. Водночас виникають питання щодо методу 

правового регулювання як ключового моменту формування особливостей 

відповідної галузевої відповідальності. Виходячи зі складу сучасних галузевих 

методів правового регулювання з різним співвідношенням публічно-правових 

і приватно-правових засад доцільно припустити і відповідне неоднакове 

наповнення загальної галузевої юридичної відповідальності її публічно-

приватними різновидами. Звідси, метод правового регулювання досить 

складно ставити в центр вирішення проблеми.  

Задля повноти картини слід вказати, що аналогічний порядок 

формування юридичної відповідальності склався і в екологічному праві. 

Проведений А.П. Гетьманом аналіз доктринальних підходів і нормативної 

бази дав йому змогу зробити переконливий висновок про те, що в 
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екологічному законодавстві сформовано міжгалузевий комплексний інститут 

юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, який крім 

традиційних видів поєднує і еколого-правову відповідальність [392, с. 244–

255].  

У свою чергу, у муніципальному праві також виокремлюється так звана 

муніципально-правова відповідальність, щодо природи якої також немає 

усталеного розуміння. Наразі в теорії муніципального права склалися такі 

підходи: 1) муніципально-правова відповідальність – самостійний вид 

юридичної відповідальності перед населенням муніципального утворення; 

2) муніципально-правова відповідальність – комплексний вид юридичної 

відповідальності, що охоплює всі відносини відповідальності органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування перед 

населенням муніципального утворення, державою, фізичними та юридичними 

особами; 3) муніципально-правової відповідальності як окремого виду 

юридичної відповідальності не існує – у правознавстві слід говорити про види 

конституційно-правової відповідальності за порушення муніципально-

правових норм [393, с. 51]. Разом з тим переважаючим все ж є її бачення як 

відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, 

державою, перед фізичними і юридичними особами, а також при невиконанні 

делегованих повноважень [386, с. 61], яка розглядається як комплексний 

інститут муніципального права [394, с. 100]. Слід погодитися з таким 

тлумаченням змісту муніципальної відповідальності та її комплексним 

характером, однак можливість її застосування у сфері земельних відносин 

можна визначити виключно з аналізу складу земельних правопорушень, 

зокрема з їх суб’єктів.  

Виходячи з вищезазначеної характеристики, суб’єктний склад 

муніципальної відповідальності охоплює двох суб’єктів: правопорушника, 

яким є орган місцевого самоврядування, включаючи його посадових осіб, та 

територіальну громаду, яка притягує правопорушника до відповідальності. 

Аналіз переліку адміністративних правопорушень у галузі земельних 
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відносин, визначених КУпАП, приводить до висновку про існування єдиної 

статті 53-5 «Порушення строку погодження (відмови у погодженні) 

документації із землеустрою», у якій правопорушником може бути орган 

місцевого самоврядування. Однак відповідальність останнього настає не перед 

територіальною громадою, а перед державою, що виводить зазначене 

правопорушення за межі муніципальної відповідальності. Аналогічним чином 

формується становище і щодо кримінальної відповідальності.  

Тим не менш у земельно-правовій доктрині обґрунтовуються пропозиції 

для підвищення ефективності управління та контролю за використанням і 

охороною земель комунальної власності закріпити на нормативному рівні 

механізм контролю і притягнення до юридичної відповідальності посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, що мають відношення до управління 

та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, 

якщо здійснення такого управління неефективне або завдає власнику 

(територіальній громаді) шкоди [68, с. 16]. У наявності пропозиція щодо 

поглиблення саме муніципальної відповідальності. Разом з тим вона містить 

кілька дискусійних моментів. По-перше, варто констатувати у цій пропозиції 

відсутність будь-якого механізму притягнення посадових осіб до 

відповідальності за неефективне управління та контроль за використанням і 

охороною земель комунальної власності, що робить її завідомо 

декларативною. По-друге, розробка чітких критеріїв ефективності 

управлінських рішень, а тим більше впровадити їх в управлінську практику, 

досі перебуває на грані фантастики. По-третє, навіть у разі виявлення 

детермінованого зв’язку між певним управлінським рішенням і шкодою 

землям територіальної громади (що є з погляду існуючої судової і 

правоохоронної практики фактично нереальним), покарання винної особи 

виходитиме за межі муніципальної відповідальності, будучи за своєю 

природою цивільно-правовою відповідальністю.  

З огляду на вищенаведене, поєднання муніципальної і земельно-

правової відповідальності в єдиному інституційному утворенні уявляється 
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малоймовірним. Як наслідок, у сфері правопорушень щодо земель 

комунальної власності доцільно виокремити субінститут комплексної 

юридичної відповідальності, яка об’єднує традиційну та безпосередньо 

земельно-правову відповідальність у зазначеному секторі правопорушень. 

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.  

Щодо першого з названих різновидів юридичної відповідальності слід 

зважати на висновок І.І. Каракаша, що для притягнення винної особи до 

дисциплінарної відповідальності за порушення земельного законодавства 

необхідним є співпадіння трудоправового дисциплінарного проступку та 

порушення вимог земельного законодавства, тобто коли невиконання 

працівником своїх трудових обов’язків одночасно з порушенням 

встановленого земельного правопорядку. Разом з тим ідеальна сукупність 

дисциплінарного проступку та земельного правопорушення можлива вкрай 

рідко. При цьому матеріальна відповідальність по суті є продовженням 

дисциплінарної відповідальності у випадках, коли порушенням трудових 

обов’язків заподіяна матеріальна шкода [395, с. 106].  

Скоєння дисциплінарного проступку з нанесенням чи без нанесення 

матеріальної шкоди щодо земель комунальної власності можливе лише у разі, 

коли землекористувачем виступає комунальне підприємство, засновником 

якого є відповідна територіальна громада у особі органу місцевого 

самоврядування. У цьому разі й виникає задекларована І.І. Каракашем 

ідеальна сукупність дисциплінарного проступку та земельного 

правопорушення, коли працівник комунального підприємства при виконанні 

своїх трудових обов’язків завдає матеріальної шкоди муніципальним землям. 

Разом з тим навіть науковці фахівці з трудового права визнають, що у 

трудовому праві підхід до розуміння засобів забезпечення правопорядку, де 

моральна складова була основною, вже минув [396, с. 121].  
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В умовах сучасного нігілістичного ставлення абсолютної більшості 

населення країни до юридичної відповідальності, коли падає повага навіть до 

кримінальної відповідальності, не кажучи вже про адміністративно-правову, 

заходи морального впливу трудової дисциплінарної та мізерної матеріальної 

відповідальності не мають належного рівня поваги і вагомості. Тому трудова 

відповідальність щодо правопорушень у сфері використання земель 

комунальної власності навіть попри рідкісність випадків її виникнення 

позбавлена будь-якої ключової ролі у забезпеченні формування превентивних, 

виховних та безпосередньо каральних функцій загального режиму юридичної 

відповідальності.  

Щодо особливостей адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення виникають цілком логічні зауваження у контексті 

децентралізації влади. Так, аналіз адміністративної відповідальності за 

земельні правопорушення дав змогу дійти висновку про певний дуалізм у її 

застосуванні. Так, відповідно до ст. 242-1 КУпАП розгляд справ, визначених 

статтями 52 «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель», 53 «Порушення правил використання земель», 53-1 «Самовільне 

зайняття земельної ділянки», 53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву 

земельних ділянок без спеціального дозволу», 53-4 «Незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель», 53-5 «Порушення строку 

погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою», 53-6 

«Порушення законодавства про Державний земельний кадастр», 54 

«Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або 

неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням» 

належить до повноважень Міністерства екології та природних ресурсів 

України у особі Державної екологічної інспекції України, яка досі діє на основі 

відповідного Положення [397].  

 Згідно ст. 244 КУпАП розгляд адміністративних правопорушень, 

визначених статтями 52 «Псування і забруднення сільськогосподарських та 

інших земель», 53 «Порушення правил використання земель», 53-1 
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«Самовільне зайняття земельної ділянки», 53-2 «Перекручення або 

приховування даних державного земельного кадастру», 53-3 «Зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального 

дозволу», 53-4 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 

шаром) земель», 54 «Порушення строків повернення тимчасово зайнятих 

земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за 

призначенням», 55 «Порушення правил землеустрою», 56 «Знищення 

межових знаків», віднесено до компетенції Мінагрополітики, від імені якого 

здійснення зазначених повноважень покладено на Державну інспекцію 

сільського господарства.  

Співставлення наведених результатів дає змогу зробити певні висновки. 

По-перше, у наявності суміщення компетенцій різних органів щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності за шістьма статтями 

КУпАП: 52 «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель»; 

53 «Порушення правил використання земель»; 53-1 «Самовільне зайняття 

земельної ділянки»; 53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву 

земельних ділянок без спеціального дозволу»; 53-4 «Незаконне заволодіння 

ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель»; 54 «Порушення строків 

повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний 

для використання за призначенням». Таке становище абсолютно не стимулює 

ефективність механізму правового регулювання зазначених відносин.  

По-друге, ще в 2014 році дією абз. 8 п. 2 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

[398] Державну інспекцію сільського господарства було ліквідовано, хоча 

Положення про цю службу [399] втратило чинність лише в червні 2019 року 

на підставі Указу Президента України від 20.06.2019 р. № 419 [400]. Таким 

чином, Державна інспекція сільського господарства повністю припинила своє 

існування. Щоправда у 2016 р. абз. 1 п. 4 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

[401] функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині 
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дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх 

категорій та форм власності, родючості ґрунтів було віднесено до компетенції 

Держгеокадастру. Разом з тим, до КУпАП відповідних змін внесено не було. 

Як наслідок, утворився вакуум у наявності органу притягнення до 

адміністративної відповідальності за вищезазначеними статтями 52, 53, 53-2, 

53-3, 53-4, 54, 55.  

З огляду на те, що фактично вся територія країни перебуває під 

юрисдикцією відповідних муніципальних утворень, доцільно передати 

розгляд адміністративних справ, що належали до компетенції ліквідованої 

Державної інспекції сільського господарства, до повноважень органів 

місцевого самоврядування, зокрема їх виконавчих комітетів. Доцільним є 

також вилучення повноважень щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності за земельні правопорушення з компетенції Державної 

екологічної інспекції України з аналогічною передачею останньої до органів 

місцевого самоврядування, зокрема до органів самоврядного контролю. У 

структурі кожного муніципального органу також є щонайменше одна посада 

інженера-землевпорядника, а об’єднаних територіальних громадах – цілі 

відділи землеустрою. Зазначені особи і органи безпроблемно здійснюватимуть 

функції з накладення санкцій, передбачених відповідними нормами КУпАП.  

Водночас слід звернути увагу на те, що згідно ст. 6 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» [402] ведення та адміністрування Державного 

земельного кадастру покладено на органи Держгеокадастру. З огляду на 

сказане уявляється неможливим введення до компетенції місцевого 

самоврядування розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 53-

6 «Порушення законодавства про Державний земельний кадастр», адже 

порушниками виступатимуть посадові особи державних органів. Так само 

недоцільним є розширення повноважень муніципальних органів за рахунок 

статей 53-2 «Перекручення або приховування даних державного земельного 

кадастру» та 53-5 «Порушення строку погодження (відмови у погодженні) 

документації із землеустрою», адже порушником може бути не тільки певний 
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державний орган, а й безпосередньо сам орган місцевого самоврядування, 

можливість притягнення яких до відповідальності є аллогічною.  

Насамперед, слід зважати, що адміністративна відповідальність – це 

відповідальність перед державою [403, с. 87], а треба перепрофілювати її на 

користь територіальної громади, адже місцеве самоврядування є також 

різновидом публічної влади. Тому в кінцевому підсумку до компетенції 

органів місцевого самоврядування мають відійти всі норми КУпАП в галузі 

охорони земельних ресурсів, зокрема ст. 52 «Псування і забруднення 

сільськогосподарських та інших земель»; ст. 53 «Порушення правил 

використання земель»; ст. 53-1 «Самовільне зайняття земельної ділянки»; ст. 

53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу»; ст. 53-4 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 

(поверхневим шаром) земель»; ст. 54 «Порушення строків повернення 

тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням», ст. 55 «Порушення правил землеустрою», ст. 

56 «Знищення межових знаків».  

Наступною складовою традиційної частини юридичної відповідальності 

за земельні правопорушення є кримінальна відповідальність, сфера якої 

формується статтями КК України: ст. 239 «Забруднення або псування земель»; 

ст. 239-1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель»; ст. 239-2 «Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо 

великих розмірах»; ст. 254 «Безгосподарське використання земель».  

Навіть у проекті Закону України «Про Муніципальну поліцію» [404] 

останній відводиться лише допоміжна роль національній поліції, яка не дає 

повноважень відкриття і ведення жодних кримінальних справ, що є, в 

принципі, правильним, з огляду на виключну роль держави у сфері 

притягнення до кримінальної відповідальності. Звідси випливає пасивна 

функція органів місцевого самоврядування у притягненні винних осіб до 

кримінальної відповідальності за правопорушення проти земель комунальної 

власності. Разом з тим, це не виключає кримінальну відповідальність зі складу 
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земельно-правового субінституту юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення щодо земель комунальної власності.  

Нарешті, останньою «традиційною» складовою зазначеного 

субінституту є майнова відповідальність за нанесення шкоди землям 

комунальної власності, хоча в земельному законодавстві (гл. 24 ЗК України) 

та земельно-правовій доктрині [405; 406; 407] застосовується поняття 

«збитків» власникам та користувачам землі. У загальному розумінні 

майновою шкодою визнається зменшення або втрата майна потерпілого [408, 

с. 907]. У свою чергу, збитками є грошовий вираз майнової шкоди [409, с. 370]. 

Таким чином, застосовування у законодавстві і теорії земельного права 

поняття збитків замість шкоди є не тільки можливим, а навіть пріоритетнішим 

з огляду на звернення до ціннісної характеристики втрат землекористування.   

Як зазначає М.М. Бринчук, зміст еколого-правової відповідальності 

утворюють, насамперед, два види правопорушень, предметом яких є: 

відшкодування шкоди, завданої природі, тобто екологічної шкоди; 

невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених договором на 

природокористування і охорону навколишнього середовища. Якщо внаслідок 

невиконання таких обов’язків, передбачених цивільним договором, буде 

завдано шкоду природі, то вона відшкодовуватиметься в рамках еколого-

правової відповідальності [410, с. 48]. За аналогією до сказаного 

відшкодовування шкоди за земельні правопорушення, маючи цивільно-

правову природу, належить до земельно-правової відповідальності.  

Таким чином, цивільно-правова (майнова) відповідальність, як складова 

вищевказаного субінституту, спирається на загальні засади відшкодування 

шкоди, виокремлені у статтях ЦК України, зокрема щодо: завдання майнової 

(матеріальної) шкоди  як підстави виникнення цивільних прав і обов’язків (п. 

3 ч. 2 ст. 11); необхідності утримуватися від дій, які могли б порушити права 

інших осіб, завдати шкоди довкіллю (ч. 2 ст. 13); відшкодування збитків та 

інших способів відшкодування майнової шкоди як способу захисту цивільних 

прав та інтересів та інтересів (п. 8 ч. 2 ст. 16); процедури відшкодування 
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збитків та інших способів відшкодування майнової шкоди (ст. 22).  

Насамкінець, безпосередньо спеціальна земельно-правова 

відповідальність полягає у припиненні права користування землями 

комунальної власності. Юридичною підставою для цього є ч. 2 ст. 144 ЗК 

України, згідно якої у разі тривалого неусунення порушення земельного 

законодавства орган місцевого самоврядування може винести рішення 

припинення права користування земельною ділянкою.  

Разом з тим в земельно-правовій доктрині обґрунтовується думка, що 

цивільно-правові, матеріальні та дисциплінарні заходи правової охорони 

земель можуть бути найбільш ефективними тільки в сукупності із заходами 

адміністративно-правового і кримінально-правового характеру [411, с. 14]. З 

наведеним висновком необхідно погодитись у контексті найбільшої 

ефективності застосування до юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення саме цілісного системного підходу, що повністю відповідає 

комплексному характеру земельно-правового інституту юридичної 

відповідальності. 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

Проведене дослідження особливостей розвитку земельних відносин, 

зумовленого децентралізацією влади, дав змогу дійти таких висновків:  

– розвиток відносин комунальної власності на землю стримується 

відсутністю розмежування земель державної і комунальної власності, яке не 

відбулося, не дивлячись на цілий пласт спеціальних нормативно-правових 

актів;  

– покладені у основу розмежування критерії (залишковий і 

територіальний), будучи формальними за своєю сутністю, не відбивають 

інтересів територіальної громади, які виступають змістовним критерієм. Тому 

в умовах децентралізації влади треба ґрунтуватися на критерії-принципі 

максимального забезпечення інтересів територіальної громади у створенні 
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належних умов життєдіяльності її членів з врахуванням принципу сталого 

розвитку сільських і міських територій. Якщо майно державної власності є 

передумовою забезпечення виконання державою функцій гаранта дотримання 

відповідного суспільного правопорядку, то майно комунальної власності, 

включаючи землю, існує для забезпечення нормального функціонування і 

сталого розвитку належних громадам територій;  

– будь-яке реформування наперед приречене на невдачу у разі 

відсутності відповідної концептуальної моделі його здійснення, що є ще 

одним стримуючим фактором формування комунальної власності на землю;  

– 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, особливо щодо земель 

сільськогосподарського призначення в умовах активного формування 

об’єднаних територіальних громад. Орієнтиром формування меж кожної 

об’єднаної територіальної громади має стати землекористування колишніх 

колгоспів і радгоспів, адміністративні центри яких розташовувалися на 

території сучасних населених пунктів, які увійшли до ОТГ; 

– за аналогією до концепції права приватної власності на землю, 

створеної О.І. Крассовим,  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;   

– визначення особливостей розвитку відносин користування землями 

комунальної власності слід здійснювати з урахуванням концепту 

неможливості фізичної реалізації цього суб’єктивного права публічними 
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утвореннями на кшталт органів місцевого самоврядування. 

Землекористування є іманентною властивістю виключно фізичних осіб. Таким 

чином, користування комунальними землями безпосередньо можуть 

здійснювати окремі члени або територіальна громада в цілому, а також 

юридичні особи приватного чи публічного права завдяки теорії фікції, згідно 

якої юридичні особи набувають всіх прав фізичних осіб;  

– землекористування доцільно розглядати у трьох іпостасях: як 

правомочність користування, правовий титул та інститут земельного права; 

– 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;  

– сьогодні існує законодавча колізія щодо визначення районних та 

обласних рад суб’єктами права спільної власності на земельні ділянки 

територіальних громад, що віднайшло своє закріплення у ст. 142 Конституції 

України. Земельний кодекс України поглибив зазначену норму, надавши 

обласним (п. «а» ст. 8) та районним (п. «а» ст. 10) радам право розпорядження 

землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, 

причому для всіх потреб (ч. 2 ст. 122). Цим, по суті, передаються зазначені 

землі з власності територіальних громад у власність представницьких органів 

місцевого самоврядування, що суперечить визначальній ідеї концепції 

децентралізації влади, яка передбачає розширення владних повноважень саме 

первісної найнижчої ланки місцевого самоврядування;  

 – також згідно п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» вирішення питань про продаж, передачу в оренду, концесію 

або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні 

потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, 

обласних рад, здійснюється за дорученням відповідних рад. Загальна норма 
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прямо пов’язує розпорядження об’єктами спільної власності територіальних 

громад з дорученням їх представницьких органів, чого немає у відповідних 

нормах земельного законодавства. У підсумку це суперечить самій ідеї 

створення об’єднаних територіальних громад. Зважаючи на вищенаведене, 

вбачається необхідним усунути існуючу колізію шляхом відміни дії п. «а» ст. 

8, п. «а» ст. 10 та ч. 2 ст. 122 ЗК України;  

– наступним кроком розширення можливостей органів місцевого 

самоврядування є сфера нормування землекористування, зокрема за рахунок 

встановлення 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. У 

встановленому статтею 111 ЗК України переліку підстав виникнення обтяжень 

і обмежень відсутня така підстава, як акт органу місцевого самоврядування, 

що усуває територіальну громаду від можливості ефективного управління в 

галузі раціонального користування землями комунальної власності. Слід 

внести зміни до частин 1 і 2 ст. 111 ЗК України щодо доповнення переліку 

підстав накладення обтяжень та обмежень актом органу місцевого 

самоврядування або його посадової особи;  

– 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. По-перше, організація є первинним суспільно-природничим 

процесом, який передбачає можливість існування самоорганізації як 

суспільства, так і неживої органічної природи за відсутності управлінського 

впливу людини. По-друге, виникнення управління як суспільного явища 

детермінується певною соціальною потребою зміни існуючої системи 

організації. При цьому можливі два варіанти: якісної зміни та повної заміни 

існуючої організації. Зміни застосовуються у разі застосування коригуючого 
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впливу, достатнього для приведення системи організації до вимог суспільних 

потреб (еволюційний шлях), а заміна передбачає створення принципово нової 

системи організації відповідних суспільних процесів чи суспільства в цілому 

(революційний шлях);  

– широко застосовувані у науковій літературі, особливо 

землевпорядного напряму, поняття «управління землями», «управління 

земельними ресурсами», «управління земельними ділянками» не несуть 

змістовного навантаження. Управляти можна лише діяльністю людей. Тому 

правильним є застосування у законодавстві і юридичній літературі лексико-

юридичної конструкції «управління земельними відносинами» або 

«управління у галузі використання й охорони земель»;  

– у земельно-правовій доктрині сформувалось бачення змісту 

управлінських земельних відносин, до складу яких входять відносини 

прогнозування, програмування, планування, моніторингу, ведення 

державного земельного кадастру; стандартизації та нормування у сфері 

використання й охорони земель, контролю у сфері використання й охорони 

земель, землеустрою, державної реєстрації прав на землю та зонування. 

Водночас не всі зазначені складові мають управлінську природу;   

– безпосередньо управлінську природу має планування земельних 

відносин, а також зонування земель і нормування. Щодо решти складників 

існують певні зауваження, зокрема моніторинг, програмування і землеустрій є 

організаційними заходами;  

– цілком логічним і обґрунтованим є віднесення до управлінських 

функцій вирішення земельних спорів, адже природу органів місцевого 

самоврядування (самоуправління) формує виключно управлінська 

компетенція, а тому всі справи, що перебувають у віданні місцевого 

самоврядування, належать до сфери публічного управління. Звідси слідує, що 

розгляд земельних спорів органами місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 12 ЗК 

України) є управлінськими відносинами в галузі використання і охорони 

земель, які перебувають в територіальній юрисдикції цих органів;  
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– 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 

виконкомам місцевих рад;  

– ефективність самоврядного розгляду земельних спорів нівелюється 

відсутністю механізму примусового виконання прийнятих рішень, адже тільки 

безпосередньо в назві, преамбулі та ст. 1 Закону України «Про органи та осіб, 

які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

вказується на можливість примусового виконання рішень інших ніж суди 

органів (посадових осіб) без уточнення їх переліку. Вказана норма потребує 

конкретизації у частині, що стосується рішень органів місцевого 

самоврядування;  

– обіг земель комунальної власності слід визначати як перехід прав 

власності і користування на земельні ділянки комунальної власності до інших 

осіб, зокрема держави та юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, а 

також зворотній перехід прав від зазначених суб’єктів до територіальних 

громад;  

– ринок земель комунальної власності є складовою обігу земель, 

об’єднуючи перехід земельних прав тільки у частині товарно-грошових 

відносин. У такому розумінні набувають тотожності поняття «ринок земель» 

та «ринковий обіг земель», причому останнє поняття є значно відповіднішим. 

У цілому ж обіг і ринок земель розрізнятимуться переліком підстав 

виникнення переходу прав на земельні ділянки за рахунок підстав, що 

зумовлюють безоплатну передачу прав;  

– у підсумку слід констатувати: 1) відсутність ринку земель 

сільськогосподарського призначення на фоні їх неповноцінного обігу; 

2) найвірогіднішим напрямом розвитку відносин земельного обігу в контексті 

децентралізації влади є обмеження оборотоздатності та використання 

земельних ділянок в межах загальної компетенції відповідного органу 

місцевого самоврядування, визначеної п. «ж» ст. 12 ЗК України;   
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– Земельний кодекс України (п. «є» ст. 12) відносить до компетенції 

відповідних рад здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель комунальної власності, тоді як Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (п. «б» ч. 1 ст. 33) делегує вказані повноваження. 

Для вирішення цієї колізії у сукупності, як з боку змістовного способу 

(пріоритету спеціальної норми над загальною), так і ієрарархічного (перевага 

норми кодифікованого акта) та темпорального (превалювання раніше 

прийнятої норми над пізнішою), до уваги слід брати норму ЗК України, а 

загальну норму Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» слід 

привести у відповідність з положеннями спеціальної кодифікованої;   

– громадський контроль необхідно перепрофілювати у виключне 

підпорядкування органам місцевого самоврядування, які мають призначати 

громадських інспекторів у сфері використання і охорони земель. Одночасно 

слід перейменувати його у територіальний громадський контроль, який має 

бути різновидом самоврядного контролю, здійснюваним на безоплатній основі 

безпосередньо членами територіальної громади;  

– земельно-правовий інститут юридичної відповідальності за порушення 

земельного законодавства є комплексним утворенням, яке об’єднує традиційні 

види та спеціальну земельно-правову відповідальність;   

– слід констатувати відсутність муніципальної відповідальності за 

земельні правопорушення, адже суб’єктний склад муніципальної 

відповідальності охоплює двох суб’єктів: правопорушника, яким є орган 

місцевого самоврядування, включаючи його посадових осіб, та територіальну 

громаду, яка притягує правопорушника до відповідальності. Навіть у разі 

скоєння посадовою особою земельного правопорушення, відповідальність 

настає не перед громадою, а перед державою;  

– необхідно виокремити субінститут комплексної юридичної 

відповідальності за правопорушення проти земель комунальної власності, яка 

об’єднує традиційну та безпосередньо земельно-правову відповідальність у 

зазначеному секторі правопорушень. Цей субінститут є частиною земельно-
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правового інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

При цьому традиційна складова охоплює трудову (дисциплінарну і 

матеріальну), адміністративну, кримінальну та цивільну (майнову) 

відповідальність;  

– 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;  

– з огляду на те, що фактично вся територія країни перебуває під 

юрисдикцією відповідних муніципальних утворень доцільно передати розгляд 

адміністративних справ, що належали до компетенції ліквідованої Державної 

інспекції сільського господарства, до повноважень органів місцевого 

самоврядування, зокрема їх виконавчих комітетів;  

– доцільно також вилучити повноваження щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за земельні правопорушення з компетенції 

Державної екологічної інспекції України з передачею останньої до органів 

місцевого самоврядування, зокрема до органів самоврядного контролю. У 

структурі кожного муніципального органу також є щонайменше одна посада 

інженера-землевпорядника, а в об’єднаних територіальних громадах – відділи 

землеустрою. Зазначені особи і органи безпроблемно здійснюватимуть 

функції з накладення санкцій, передбачених відповідними нормами КУпАП;  

– до компетенції органів місцевого самоврядування мають відійти всі 

норми КУпАП в галузі охорони земельних ресурсів, зокрема ст. 52 «Псування 

і забруднення сільськогосподарських та інших земель»; ст. 53 «Порушення 

правил використання земель»; ст. 53-1 «Самовільне зайняття земельної 

ділянки»; ст. 53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних 

ділянок без спеціального дозволу»; ст. 53-4 «Незаконне заволодіння ґрунтовим 

покривом (поверхневим шаром) земель»; ст. 54 «Порушення строків 

повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний 
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для використання за призначенням», ст. 55 «Порушення правил землеустрою», 

ст. 56 «Знищення межових знаків»;  

– 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. Разом з тим, це не 

виключає кримінальну відповідальність зі складу земельно-правового 

субінституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення щодо 

земель комунальної власності;  

– цивільно-правова (майнова) відповідальність, як складова 

вищевказаного субінституту, спирається на загальні засади відшкодування 

шкоди, виокремлені у статтях ЦК України, зокрема щодо: завдання майнової 

(матеріальної) шкоди  як підстави виникнення цивільних прав і обов’язків (п. 

3 ч. 2 ст. 11); необхідності утримуватися від дій, які могли б порушити права 

інших осіб, завдати шкоди довкіллю (ч. 2 ст. 13); відшкодування збитків та 

інших способів відшкодування майнової шкоди як способу захисту цивільних 

прав та інтересів та інтересів (п. 8 ч. 2 ст. 16); процедури відшкодування 

збитків та інших способів відшкодування майнової шкоди (ст. 22);  

– безпосередньо спеціальна земельно-правова відповідальність полягає 

у припиненні права користування землями комунальної власності. 

Юридичною підставою для цього є ч. 2 ст. 144 ЗК України, згідно якої у разі 

тривалого не усунення порушення земельного законодавства орган місцевого 

самоврядування може винести рішення про припинення права користування 

земельною ділянкою.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нове вирішення наукового завдання, яке полягає 

у розробці теоретичних положень і наданні практичних пропозицій щодо 

розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади, що дало змогу 

дійти таких узагальнень:  

1. Децентралізацію та деконцентрацію слід розглядати як видові 

складові одного родового явища, яким пропонується рахувати 

«розосередження» або дисипацію (від лат. dissipatio – розсіювання). Як 

наслідок, 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 – на користь 

органів місцевого самоврядування. Досягнення абсолютної децентралізації 

(деволюції), як її верхнього рівня, межує з припиненням центральної 

виконавчої влади. Нижньою межею децентралізації виступатиме рівень 

державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Прямий контроль з боку держави означатиме припинення децентралізації з її 

перетворенням на аналог деконцентрації. 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.  

2. Склад сучасних земельних відносин становлять відносини власності, 

землекористування, управління використанням земель, земельного обігу, 

охорони земель, відповідальності за земельні правопорушення. Водночас 

складно зафіксувати межі зазначених земельних відносин, які постійно 

взаємно накладаються. Впроваджувані децентралізаційні зміни мають чинити 

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

розрізі за окремими їх видами. Однак обсяг і глибина такого впливу 
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безсумнівно різнитимуться залежно від виду земельних відносин. 

Найбільшого впливу та відповідних змін безумовно зазнаватимуть 

організаційно-управлінські відносини у частині збільшення загальної 

земельної компетенції органів місцевого самоврядування.  

3. У сучасному періоді генезису законодавства про розвиток 

децентралізаційних процесів у сфері земельних відносин доцільно виділити 

перший етап – 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.). Наступним став етап формування 

комунальної власності на землю як основи місцевого самоврядування (1996–

2012 рр.). Починаючи з 2012 року, триває завершальний етап децентралізації 

у сфері земельних відносин, який характеризується укрупненням 

територіальних громад з розширенням їх земельної компетенції за межі 

населених пунктів.  

4. Існуючий нормативний масив, спрямований на регулювання розвитку 

земельних відносин в умовах децентралізації влади, структурно за своїм 

функціональним призначенням базується на нормах земельно-правових 

інститутів публічного управління земельними відносинами та речових прав на 

землю у частині, що стосується земель комунальної власності. Разом з тим 

інтеграція норм зазначених правових інститутів виводить новоутворений 

масив за межі останніх, утворюючи таким чином новий комплексний 

земельно-правовий інститут децентралізації владних повноважень у сфері 

земельних відносин, який слід розглядати у двох ракурсах: по вертикалі та 

горизонталі. Вертикально – це ієрархічна структура, яка об’єднує рівні 

загального і спеціального законодавства. Горизонтально – це два блоки норм, 

перший з яких об’єднує загальні повноваження територіальних громад і їх 

органів, інший – права на землі комунальної власності. Одночасно зазначений 

земельно-правовий інститут є сучасним принципом формування публічного 
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управління у сфері земельних відносин, висхідні начала якого сформують 

принципово нову модель управління, що, у свою чергу, суттєво змінить чинне 

земельне законодавство.  

Інститут розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади як 

цілісне явище також припинить своє існування після досягнення поставлених 

цілей і завершення процесу децентралізації. Але припинення інституту не 

тягтиме припинення чинності його складових (правових норм), які поповнять 

інші інститути, зокрема компетенційну частину інституту публічного 

управління земельними відносинами, а також інститути власності на землю та 

землекористування.   

5. 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. Як наслідок, 

«децентралізаційну» складову забезпечуватимуть принципи субсидіарності, 

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

оптимального розподілу повноважень по регулюванню земельних відносин 

між органами державної влади та самоврядування, а також пріоритету 

громадських інтересів при реалізації земельних прав.  

6. Розвиток відносин комунальної власності на землю стримується 

відсутністю ефективного механізму розмежування земель державної і 

комунальної власності, яке не відбулося, не дивлячись на цілий пласт 

спеціальних нормативно-правових актів. Покладені у основу розмежування 

критерії (залишковий і територіальний), будучи формальними за своєю 

сутністю, не відбивають інтересів територіальної громади, які виступають 

змістовним критерієм. Тому в умовах децентралізації влади треба 

ґрунтуватися на критерії-принципі максимального забезпечення інтересів 

територіальної громади у створенні належних умов життєдіяльності її членів 

з врахуванням принципу сталого розвитку сільських і міських територій. На 

фоні незначного обсягу земель комунальної власності, порівняно з іншими 
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формами власності, є надання територіальним громадам права 

розпоряджатися землями за межами населених пунктів, особливо щодо земель 

сільськогосподарського призначення в умовах активного формування 

об’єднаних територіальних громад. Орієнтиром має стати землекористування 

колишніх колгоспів і радгоспів, адміністративні центри яких розташовувалися 

на території сучасних населених пунктів, які увійшли до ОТГ.  

7. З огляду на побутуючу думку, що будь-яке реформування наперед 

приречене на невдачу у разі відсутності відповідної концептуальної моделі 

його здійснення, що є ще одним стримуючим фактором формування 

комунальної власності на землю (В.В. Носік), за аналогією до концепції права 

приватної власності на землю (О.І. Крассов) розроблено концептуальну 

модель 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.  

8. 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 

повноважень 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. Разом з тим, з 

огляду на суперечність визначальній ідеї концепції децентралізації влади, яка 
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передбачає розширення владних повноважень саме первісної найнижчої ланки 

місцевого самоврядування, слід припинити повноваження районних та 

обласних рад щодо розпорядження земельними ділянками, що перебувають у 

спільній власності територіальних громад, для чого треба внести зміни до ст. 

142 Конституції України, а також до  п. «а» ст. 8, п. «а» ст. 10, ч. 2 ст. 122 ЗК 

України.  

9. Широко застосовувані у науковій літературі, особливо 

землевпорядного напряму, поняття «управління землями», «управління 

земельними ресурсами», «управління земельними ділянками» не несуть 

змістовного навантаження. Управляти можна лише діяльністю людей. Тому 

правильним є застосування у законодавстві і юридичній літературі лексико-

юридичної конструкції «управління земельними відносинами» або 

«управління у галузі використання й охорони земель». При цьому 

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.  
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10. Обіг земель комунальної власності слід визначати як перехід прав 

власності і користування на земельні ділянки комунальної власності до інших 

осіб і навпаки. При цьому ринок земель комунальної власності є складовою 

обігу земель, об’єднуючи перехід земельних прав тільки у частині товарно-

грошових відносин. У такому розумінні набувають тотожності поняття «ринок 

земель» та «ринковий обіг земель», причому останнє поняття є значно 

відповіднішим. У цілому ж обіг і ринок земель розрізнятимуться переліком 

підстав виникнення переходу прав на земельні ділянки за рахунок підстав, що 

зумовлюють безоплатну передачу прав. У підсумку слід констатувати 

відсутність ринку земель сільськогосподарського призначення на фоні їх 

неповноцінного обігу. Найвірогіднішим напрямом розвитку відносин 

земельного обігу в контексті децентралізації влади є обмеження 

оборотоздатності та використання земельних ділянок в межах загальної 

компетенції відповідного органу місцевого самоврядування, визначеної ст. 12 

ЗК України.  

10. Земельний кодекс України (п. «є» ст. 12) відносить до компетенції 

відповідних рад здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель комунальної власності, тоді як Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (п. «б» ч. 1 ст. 33) делегує вказані повноваження. 

Для вирішення цієї колізії, як з боку змістовного способу (пріоритету 

спеціальної норми над загальною), так і ієрарархічного (перевага норми 

кодифікованого акта) та темпорального (превалювання раніше прийнятої 

норми над пізнішою), до уваги слід брати норму ЗК України, а загальну норму 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» слід привести у 

відповідність з положеннями спеціальної кодифікованої.    

11. Громадський контроль необхідно перепрофілювати у виключне 

підпорядкування органам місцевого самоврядування, які мають призначати 

громадських інспекторів у сфері використання і охорони земель. Одночасно 

слід перейменувати його у територіальний громадський контроль, який має 

бути різновидом самоврядного контролю, здійснюваним на безоплатній основі 
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безпосередньо членами територіальної громади.   

12. Субінститут комплексної юридичної відповідальності за 

правопорушення проти земель комунальної власності об’єднує традиційну та 

безпосередньо земельно-правову відповідальність у зазначеному секторі 

правопорушень. Цей субінститут є складовою земельно-правового інституту 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення. При цьому 

традиційна складова охоплює трудову (дисциплінарну і матеріальну), 

адміністративну, кримінальну та цивільну (майнову) відповідальність. Однак 

не всі види відповідальності мають належний рівень застосування. Заходи 

морального впливу трудової відповідальності не мають необхідного 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 ЦК 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 

не усунення порушення земельного законодавства, за якою орган місцевого 

самоврядування може винести рішення про припинення права користування 

земельною ділянкою.  
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