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та спеціальності 081 «Право» 
 

1. Актуальність теми дисертації. 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. Водночас, 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. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертацію підготовлено згідно плану науково-дослідної роботи 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.  З. Янчука 

Національного університету біоресурсів і природокористування України в рамках цільової 

комплексної програми за темою «Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних 

територіальних громад в Україні» (номер державної реєстрації 0119U100830).  

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею,  

в якій здобувачем розроблено та обґрунтовано наукові положення, методичні підходи  

та практичні рекомендації щодо удосконалення існуючої моделі використання і охорони 



земель комунальної власності, зміни якої спричинені реформою децентралізації державної 

влади. Це дозволило з нових позицій розкрити теоретико -методологічні положення, 

висновки і пропозиції, які є одноосібним науковим доробком здобувача.  

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, 

подані в дисертації Л. І. Бодовської, є достовірними. Достовірність результатів дисертації 

підтверджується тим, що вони ґрунтуються на ретельному аналізі законодавства України, 

всебічній оцінці наукових здобутків з проблем правового регулювання земельних відносин  

у контексті їх розвитку під впливом децентралізаційних процесів, одержаних  

як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Обґрунтованість одержаних результатів 

дисертаційного дослідження базується на використанні розгалуженого 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). 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше: запропоновано 

децентралізацію та деконцентрацію розглядати як видові складові одного родового явища, 

яким пропонується рахувати «розосередження» або дисипацію; проведено етапізацію 

сучасного періоду генезису законодавства про розвиток децентралізаційних процесів у сфері 

земельних відносин, у якому 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.), другий етап – формування комунальної власності на землю як основи 

місцевого самоврядування (1996–2012 рр.), завершальний етап, який характеризується 

укрупненням територіальних громад з розширенням їх земельної компетенції за межі 

населених пунктів (2012 р. – 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: вертикально – це ієрархічна структура, яка об’єднує 

рівні загального і спеціального законодавства, а горизонтально – це два блоки норм, перший 

з яких об’єднує загальні повноваження територіальних громад та їх органів, інший – права  

на землі комунальної власності; виокремлено принципи формування зазначеного земельно -

правового інституту у розрізі двох складових: децентралізації влади, яку забезпечують 

принципи субсидіарності, повсюдності та відкритості та земельної – принципи оптимального 

розподілу повноважень з регулювання земельних відносин між органами державної влади  

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

розроблено концептуальну модель права комунальної власності на землю, яка базується  



на 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, з огляду  

на що 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; 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; пропозиції щодо удосконалення 

державного контролю за використанням і охороною земель у частині пропозиції виведення 

громадського контролю з компетенції Мінекономіки та Міндовкілля з його 

перепрофілюванням у виключне підпорядкування органам місцевого самоврядування,  

які мають одноосібно призначати громадських інспекторів у сфері використання і охорони 

земель, перейменувавши 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. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження . Основні 

положення і результати дослідження можуть бути використані у: науково-дослідній сфері –   

у подальших наукових розробках актуальних розвитку земельного права;  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; правозастосовній діяльності –  

для уніфікації практики реалізації норм чинного земельного законодавства у сфері 

використання і охорони земель комунальної власності; 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». 

Запропонована в дисертаційному дослідженні логічно-прогностична модель розвитку 

земельних відносин, спричинених діючої реформи децентралізації влади на користь 

місцевого самоврядування може бути застосована територіальними громадами. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації . 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 11 наукових працях, з яких  

3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 6 тез наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Децентралізація влади та суміжні поняття. Право. 

Людина. Довкілля. 2019. № 1. С. 28–34. 

2. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Питання визначення змісту права комунальної 

власності на землю. Право. Людина. Довкілля. 2019. № 2. С. 99–104. 

3. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Особливості суб’єктного складу відносин комунальної 

власності на землю. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 75–78. 

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав,  

які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

4. Бодовська Л. Розвиток відносин контролю за охороною земель в Україні в умовах 

децентралізації влади. AREA NAUKI. 2019. № 2. С. 4–13. 

5. Бодовська Л. І. Розвиток управлінських повноважень органів місцевого 

самоврядування у галузі земельних відносин в умовах децентралізації влади. Recht der 

osteuropäischen staaten. 2020. № 1. С. 20–24. 

Тези наукових доповідей 

6. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Сучасний зміст поняття децентралізації управління. 

Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: V Міжнародна науково-практична  

конференція з нагоди 15-річчя юридичного факультету, м. Київ, 4–5 листопада 2016 року: 

тези доповіді. Київ, 2016. С. 126–128. 



7. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Дуалізм правової природи процесу децентралізації 

управління у сфері земельних відносин. Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: круглий стіл,  

м. Харків, 2 грудня 2016 року: тези доповіді. Харків, 2016. С. 137–139. 

8. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Колізії у правовому статусі Держгеокадастру України. 

Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції: Міжнародний 

конгрес, присвячений 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія, 

м. Одеса, 2–4 червня 2017 року: тези доповіді. Одеса, 2017. С. 157–161. 

9. Кизюн Л. И. (Бодовская Л. И.) К вопросу определения состава земельных 

отношений в Украине и странах постсоветской правовой семьи. Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: Международная научно-практическая 

конференция, г. Минск, Республика Беларусь, 26–27 апреля 2018 года: тезисы доклада. 

Минск, 2018. С. 163–165. 

10. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Виникнення законодавства про комунальну власність 

на землю в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, 

екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: науково -практична 

конференція, м. Харків, 7 грудня 2018 року: тези доповіді. Харків, 2018. С. 103–105. 

11. Кізюн Л. І. (Бодовська Л. І.) Принцип повсюдності у децентралізації державного 

управління земельних ресурсів. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах: круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження 

доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України В. К. Попова, 

м. Харків, 1 березня 2019 року: тези доповіді. Харків, 2019. С. 219–221. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорено і схвалено на: V Міжнародній науково-практичній конференції  

з нагоди 15-річчя юридичного факультету Національного університету біоресурсів  

і природокористування України (м. Київ, 2016 р.); круглому столі «Теоретичні та практичні 

аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 

України» (м. Харків, 2016 р.); Міжнародному конгресі, присвяченому 20-річчю 

Національного університету «Одеська юридична академія» «Правові проблеми державно-

приватного партнерства в умовах євроінтеграції»  (м. Одеса, 2017 р.); Міжнародній науково -

практичній конференції «Влияние межгосударственных интеграционных процессов на 

развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права» 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2018 р.); науково-практичної конференції «Сучасний стан 

та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика» (м. Харків, 2018 р.); круглому столі, присвяченому 90-річчю з дня 

народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України 



В. К. Попова «Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 

сучасних умовах» (м. Харків, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Бодовської Людмили 

Іванівни на тему: «Розвиток земельних відносин в умовах децентралізації влади»  

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено наукове завдання, яке 

полягає в тому, що дисертація є першим у юридичній науці України комплексним 

дослідженням розвитку земельних відносин в умовах децентралізації влади, що має важливе 

значення для галузі знань 081 «Право». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо -

користування України призначити опонентами дисертації Л. І. Бодовської компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора юридичних наук, професора Бондаря Олександра Григоровича, першого  

проректора; професора кафедри цивільного права Запорізького національного університету; 

– кандидата юридичних наук, доцента Лейбу Людмилу Василівну, ученого секретаря 

університету; доцента кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Бодовської 

Людмили Іванівни дисертація на тему: «Розвиток земельних відносин в умовах 

децентралізації влади» рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій 

вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» та спеціальності 

081 «Право». 
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