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Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням сучасної 

системи земельного права як галузі права України та її структурних елементів. 

Доведено, що інституційна систематизація земельного права здійснюється за 

уніфікованим критерієм (предмет правового регулювання), що виражається у 

побудові Загальної й Особливої частин земельного права та диференційованим 

критерієм (цільове призначення земельних ділянок), що покладений в основу 

формування Особливої частини земельного права. Разом з тим декларується 

значимість об’єкта правового регулювання земельного права, який може 

слугувати ідентифікуючою ознакою інститутів цієї галузі при розмежуванні їх 

від інститутів суміжних галузей права. 

Розкрито поняття системи земельного права як цілісного комплексу 

закономірно розташованих і взаємопов’язаних норм, що об’єднані в інститути 

Загальної й Особливої частин земельного права та регулюють земельні 

відносини відповідними методами правового регулювання, базуючись на 

галузевих та інституційних принципах. 

Охарактеризовано еволюцію системи земельного права як галузі права 

України, яка проявилася у трансформації назви й змісту деяких її інститутів 

(інститут правового режиму земель населених пунктів перейменовано на 

інститут правового режиму земель житлової та громадської забудови, а 

правового режиму земель лісового фонду в інститут правового режиму земель 

лісогосподарського призначення), доповненні її новими інститутами (інститут 

правового забезпечення землеустрою) та розгалуженні їх змісту (інститути 



правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, правового режиму земель оздоровчого 

призначення, правового режиму земель рекреаційного призначення та 

правового режиму земель історико-культурного призначення, які раніше 

об'єднувалися у межах одного інституту, стали окремими інститутами 

земельного права), а також розширенні змісту інститутів земельного права 

(інститут землекористування було доповнено субінститутами земельного 

сервітуту, суперфіцію та емфітевзису). 

Встановлено, що систему земельного права формують норми, які 

об’єднуються в інститути Загальної та Особливої частин земельного права. 

Норми Загальної частини земельного права забезпечують однорідність 

правових інститутів та єдність норм земельного права, а також відповідність та 

узгодженість норм та інститутів Особливої частини земельного права із 

нормами та інститутами Загальної частини земельного права. Норми Загальної 

частини земельного права забезпечують однозначність, чіткість, уніфікований 

підхід до регламентування земельних відносин та усувають прогалини у 

регулюванні земельних відносин нормами Особливої частини земельного 

права. 

Обґрунтовано досліджувати співвідношення системи земельного права із 

системою джерел земельного права, оскільки в сучасних умовах розвитку 

суспільства норми земельного права закріплені не лише у законах та інших 

нормативно-правових актах вищої юридичної сили, але й у судових 

прецедентах. Систему джерел земельного права України також формують 

рішення Європейського суду з прав людини та рішення вищих судових 

інстанції України (Верховний Суд, Конституційний Суд України, Вищий 

господарський суд України). Ключовою ознакою цих рішень, які дають 

підстави відносити їх до судового прецеденту є те, що вони містять правило 

ratio decidendi, яке застосовується судами при вирішенні аналогічних справ.  

Приписи статей 13, 14 Конституції України визначають напрямок 

побудови системи земельного права як галузі права. У зв’язку з цим усі інші 



земельні закони повинні ґрунтуватися виключно на вказаних приписах і не 

суперечити їм. На формування сучасної системи земельного права 

визначальний вплив має також правова доктрина, яка виконує прогностичну 

функцію у механізмі правового регулювання земельних відносин, оскільки 

досить часто обґрунтовані представниками земельно-правової доктрини наукові 

пропозиції враховуються при прийнятті нових законів чи внесені змін до 

чинного законодавства. 

Встановлено необхідність скасування чинного Земельного кодексу 

України з огляду на його недосконалість за структурою та змістом у побудові 

системи сучасного земельного права як галузі права України та викладення 

його у новій редакції з урахування сучасних соціально-економічних потреб. 

Більше того, запропоновано виключити норми, які регулюють земельні 

відносини, із Лісового кодексу України, Водного кодексу України та Кодексу 

України про надра з огляду на їх неузгодженість із чинним Земельним 

кодексом України. 

Розкрито поняття інституційних законів як нормативно-правових актів 

вищої юридичної сили, які формалізовано відображають зміст тих інститутів та 

субінститутів земельного права, норми яких регулюють певні види земельних 

відносин (зокрема, у сфері оренди землі, охорони земель, землеустрою, 

державного земельного кадастру). 

Визначено, що система земельного права та система джерел земельного 

права співвідносяться як зміст права та його форма. Структура системи 

земельного права представлена галузевими нормами та інститутами, деякі з 

яких містять субінститути, а структура системи джерел земельного права – 

нормативно-правовими актами; судовими прецедентами та земельно-правовою 

доктриною. 

Досліджено структуру Загальної та Особливої частин земельного права. 

Загальну частину земельного права з огляду на предмет правового регулювання 

формують інститути права власності на землю, права землекористування, у 

межах якого необхідно виділяти самостійні субінститути: оренди землі, 



постійного користування землею, земельного сервітуту, емфітевзису та 

суперфіцію; правового забезпечення управління в галузі використання, 

відтворення та охорони земель, який включає субінститути державного 

земельного кадастру, моніторингу земель, контролю за використанням та 

охороною земель; правового забезпечення землеустрою; правової охорони 

земель; захисту та відновлення порушених земельних прав.  

Особлива частина земельного права представлена земельно-правовими 

інститутами, котрі визначають правові режими земель: 1) обумовлених їх 

властивостями як природного ресурсу: (сільськогосподарського призначення; 

лісогосподарського призначення; водного фонду); 2) особливо охоронюваних 

територій (природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення; оздоровчого призначення; історико-культурного призначення); 3) 

що використовуються як просторово-операційний базис (житлової та 

громадської забудови; виробничо-комунікативного призначення; земель для 

потреб оборони). 

Обґрунтовано самостійність інституту правового забезпечення 

землеустрою у межах системи земельного права України. Запропоновано 

теоретичне визначення інституту правового забезпечення землеустрою як 

сукупності норм земельного права, які регламентують порядок раціональної 

організації та економічно ефективного використання територій 

адміністративно-територіальних одиниць, а також порядок організації 

раціонального використання та охорони земель суб’єктів господарювання. 

Встановлено, що інститут правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель є складним інститутом 

земельного права, який охоплює субінститути державного земельного кадастру, 

моніторингу земель, контролю за використанням та охороною земель. 

З метою посилення гарантій здійснення та захисту земельних прав 

громадян та юридичних осіб запропоновано реформувати інститут вирішення 

земельних спорів в інститут захисту та відновлення порушених земельних прав 

та включити до його змісту норми, які регламентують порядок вирішення 



земельних спорів у судовому й позасудовому порядку, а також притягнення до 

юридичної відповідальності за порушення норм земельного законодавства.  

Доведено необхідність об’єднання норм, які регламентують відносини 

щодо земельних ділянок промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та 

іншого призначення у єдиний інститут правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення, оскільки такі земельні ділянки переважно 

використовуються для забезпечення промислового виробництва та надання 

послуг для розвитку економіки. Разом з тим із врахуванням виключного 

цільового призначення земель, що використовуються для потреб оборони 

спеціальним суб’єктним складом та для забезпечення національної безпеки і 

оборони, запропоновано виокремити самостійну категорію земель для потреб 

оборони. 

Визначено необхідність вилучення земель рекреаційного призначення із 

законодавчо встановленого переліку цільових категорій земель, оскільки 

рекреаційна діяльність може здійснюватися на земельних ділянках інших 

цільових категорій. 

Розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення сучасної системи земельного права як галузі права, а також 

усунення дефектів правового регулювання земельних відносин нормами 

окремих інститутів Загальної та Особливої частин земельного права. 

Ключові слова: система земельного права, норма земельного права, 

субінститут земельного права, інститут земельного права, Загальна частина 

земельного права, Особлива частина земельного права, система джерел 

земельного права, інституційний закон, інститут правового режиму земель 

виробничо-комунікативного призначення, інститут правового забезпечення 

землеустрою.  

 



SUMMARY 

 

Senyuta L.B. The system of Ukrainian land law as a branch of law.− 

Qualifying scientific work on the manuscript rights. 

The thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences, according to 

speciality 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural 

Resources Law. – Lviv National University of Ivan Franko of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Institute of State and Law of V.M. Koretsky of 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 The thesis is the first comprehensive scientific research of the modern 

system of land law as a branch of Ukrainian law and its structural elements. The 

institutional organization of land law is proved to be carried out in accordance with 

the unified criterion (the subject – matter of legal regulation), which is reflected in the 

construction of the General and Special Parts of Land Law and the differentiated 

criterion (purpose of land plots), which is the basis of the formation of the Special 

Part of Land Law. Moreover, the significance of the object of legal regulation of land 

law, which can serve as an identifying feature of the institutes of this branch in 

delineation them from the institutes of neighboring branches of law, is declared. 

 The concept of the system of land law is defined as an integral complex of 

naturally situated and interconnected norms, which are united in the institutes of the 

General and Special parts of the land law and which are regulating land relations by 

the appropriate methods of legal regulation, based on sectoral and institutional 

principles. 

 The evolution of the system of land law as a branch of Ukrainian law, which 

has been manifested in the transformation of the name and content of some of its 

institutes (the institute of the legal regime of the lands of settlements was renamed 

into the institute of legal regime of land for residential and public development, and 

the legal regime of the lands of the forest fund to the institute of legal regime of 

forestry lands appointment), being supplemented by its new institutes (the institute of 

legal provision of land management) and the extension of their content (institutes of 



the legal regime of lands naturally the reserve fund and other environmental 

protection purpose, the legal regime of lands for recreational purposes, the legal 

regime of lands for recreational purposes and the legal regime of historical and 

cultural land, previously united within the same institute, became separate institutes 

of land law), as well as the expansion of the content of land law institutes (the 

institute of land use was supplemented by sub-institutes of land servitude, superficies 

and emphyteusis) is characterized. 

 The norms, which are united in the institutes of the General and Special 

parts of the land law, are defined to form the system of land law. The norms of the 

General Part of the land law provide the uniformity of the legal institutes and the 

unity of the norms of land law, as well as the conformity and consistency of the 

norms and institutes of the Special Part of the land law with the norms and institutes 

of the General Part of the land law. 

 The investigation of the correlation of the system of land law with the 

system of sources of land law is made because due to the current development of 

society when the norms of land law are enshrined in laws and other normative legal 

instruments of higher legal force, as well as in judicial precedents. The decisions of 

the European Court of Human Rights and the decisions of the higher court of Ukraine 

(the Supreme Court, the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Commercial 

Court of Ukraine) shape the system of sources of Ukrainian land law too. A key 

feature of these decisions, which gives grounds for attributing them to a judicial 

precedent, is that they contain the rule of ratio decidendi, which is used by courts in 

dealing with the similar cases.  

 The provisions of Articles 13, 14 of the Constitution of Ukraine define the 

direction of creation of land law system as a branch of law. In this regard, all other 

land laws shall be based solely on these provisions and shall not contradict them. The 

legal doctrine, which performs a prognostic function in the mechanism of legal 

regulation of land relationship, as scientific proposals are also taken into account 

when the legislator adopts new laws or alter the current legislation. 



 The cancellation of the Land code due to its imperfection in the structure and 

content of the creation of the modern land law system as a branch of Ukrainian law 

and its presentation in a new wording due to contemporary socio-economic needs are 

proved. Moreover, it is proposed to exclude norms governing land relations from the 

Forest Code, Water Code and the Code of Ukraine on subsoil due to their 

inconsistency with the current Land Code. 

 The institutional laws are defined as normative legal instruments of higher 

legal force, which formally reflect the content of those institutes and sub-institutes of 

land law, the norms of which regulate a separate type of land relationship (in 

particular, in the field of land lease, land protection, land management, state land 

cadastre). 

 The correlation of the system of land law and the system of sources of land 

law is determined as the content of law and its form. The structure of the system of 

land law includes the branch norms and institutes of land law, some of which consist 

of sub-institutes of land law, and the structure of the system of sources of land law – 

legal regulations, judicial precedents and land law doctrine, accordingly. 

 The structure of the General and Special parts of land law is analyzed. 

Taking into account the subject-matter of legal regulation the General part of land 

law consists of the institutes of ownership of land; of land use, which includes 

independent sub-institutes: lease of land, permanent use of land, land servitude, 

emphyteusis and superficies; of legal provision of management in the field of use, 

reproduction and protection of lands, which includes sub-institutes of the state land 

cadastre, land monitoring, control over the use and protection of land; of legal 

provision of land management; of legal protection of land; of protection and 

restoration of violated land rights. 

 The Special part of land law consists of the land law institutes, which define 

legal regimes of lands: 1) due to their qualities as a natural resource: (agricultural 

lands, forestry purposes lands, water fund lands); 2) protected areas (natural preserves 

and other conservation purposes lands, recreational purposes lands, historical and 



cultural lands); 3) used as a space-operational basis (residential and public buildings’ 

lands, industrial and communication purposes’ lands; lands for defense purposes). 

 The independence of the institute of legal provision of land management 

within the system of Ukrainian land law is substantiated. The theoretical definition of 

the institute of legal provision of land management as a set of land law norms, which 

regulates the order of rational organization and economically efficient use of 

territories of administrative-territorial units, as well as the procedure for organization 

of rational use and protection of land of business entities, is proposed. 

 The institute of legal provision of management in the field of use, 

reproduction and protection of lands is determined as a comprehensive institute of 

land law, which includes sub-institutes of the state land cadaster, land monitoring, 

control over the use and protection of land. 

 In order to strengthen the guarantees of the implementation and protection of 

land rights of citizens and legal entities the author proposes to extend the content of 

the institute of land dispute settlement to the institute of protection and restoration of 

violated land rights and include in it the norms, which regulate the procedure for the 

resolution of land disputes in judicial and extrajudicial order, as well as the 

prosecution to legal liability for violations of the land legislation. 

 The respondent proves the necessity of unification of the norms which 

regulate the relationship concerning the land plots of industry, transport, 

communication, energy and other purposes into the united institute of the legal 

regime of industrial and communication purposes’ lands, since such land plots are 

mainly used to provide industrial production and services for development of the 

economy. Moreover, taking into account the exclusive purpose use of lands for 

defense purposes by a special subjects and for ensuring national security and defense, 

it’s proposed to isolate an independent category of land for defense purposes. 

 The necessity of the withdrawal of recreational lands from the legally 

established list of target land categories is proved because recreational activities can 

be carried out on lands of other target land categories. 



 Scientifically grounded proposals and recommendations for improving the 

modern system of land law as a branch of law are developed, as well as elimination 

of defects in the legal regulation of land relations by the norms of certain institutes of 

the General and Special parts of the land law. 

 Key terms: system of land law, norm of land law, sub-institute of land law, 

institute of land law, General part of land law, Special part of land law, system of 

land law sources, institutional law, institute of legal regime of industrial and 

communication purposes’ lands, institute of legal provision of land management. 
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ВСТУП 

Обґрунтованість теми дослідження. З проголошенням незалежності 

України земельне право і його система зазнали істотних змін. Були, зокрема, 

трансформовані інститути земельного права, норми яких регулюють відносини 

власності на землю, землекористування та управління земельним фондом. 

Внаслідок виділення нових категорій земель з’явилися окремі інститути 

правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення. Інститут правового режиму земель населених пунктів 

було звужено до правового режиму земель житлової та громадської забудови. 

Систему земельного права поповнили самостійні інститути та субінститути, 

зокрема, правового забезпечення землеустрою та державного земельного 

кадастру. Було також відновлено субінститут оренди землі у межах складного 

інституту землекористування. Формування і розвиток земельного права як галузі 

права суттєво активізували також процеси систематизації земельного 

законодавства. 

У сучасних умовах важливим є проведення всебічного, комплексного та 

детального аналізу структури земельного права як однієї із провідних галузей 

права у системі права України. З’ясування потребують критерії побудови системи 

земельного права, її структурні елементи, основні інститути земельного права та 

їх особливості. Не менш актуальним є також дослідження співвідношення 

системи земельного права із системою земельного законодавства. 

Значний внесок у формування та розвиток теоретичних засад побудови 

системи земельного права як галузі права України зробили такі відомі українські 

науковці, як: В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, Н.П. Барабаш, Д.В. Бусуйок, Н.О. Багай, 

М.Я. Ващишин, П.О. Гвоздик, А.П. Гетьман, В.К. Гуревський, О.І. Заєць, Н.В. 

Ільків, І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, В.В. 

Костицький, І.О. Костяшкін, Н.Р. Малишева, Р.І. Марусенко, А.М. 

Мірошниченко, Г.В. Мороз, В.В. Носік, А.І. Ріпенко, Т.Б. Саркісова, В.І. Семчик, 
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В.Д. Сидор, Н.І. Титова, В.І. Федорович, Т.Є. Харитонова, Ю.С. Шемшученко, 

М.В. Шульга та інші. 

Загальнотеоретичним підґрунтям для дослідження теоретичних проблем 

системи земельного права стали наукові праці О.І. Жолнович, О.В. Зайчука, М.І. 

Козюбри, Л.А. Луць, Н.О. Левицької, Т.Є. Мураховської, Н.М. Онищенко, І.А. 

Полонки, О.В. Петришина, П.М. Рабіновича, Н.М. Раданович, Р.Б. Сивого, О.О. 

Сидоренка, В.Д. Ткаченка, М.В. Цвіка та інших. 

Та навіть попри значну кількість наукових праць у сфері земельного права, 

система цієї галузі не була предметом окремого наукового дослідження, а багато 

еволюційних змін, які відбулися в її змісті, залишилися поза увагою 

представників земельно-правової доктрини. Тому існує необхідність здійснення 

комплексного дослідження системи земельного права як галузі права України.  

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

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукової роботи кафедри 

соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка в 

межах держбюджетної теми «Проблеми систематизації трудового, земельного та 

екологічного законодавства» (номер державної реєстрації 0111U005531). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка науково-теоретичних засад системи земельного права, характеристика її 

структурних елементів та встановлення між ними галузевих взаємозв’язків.  

Для досягнення вказаної мети важливим є вирішення наступних завдань: 

- розкрити поняття системи земельного права як галузі права; 

- охарактеризувати еволюцію сучасної системи земельного права України;  

- визначити об’єктивні системоутворюючі критерії земельного права;  

- встановити характер взаємодії інститутів Загальної та Особливої частин 

земельного права; 

- розкрити співвідношення системи земельного права та системи джерел 

земельного права; 

- визначити структуру Загальної та Особливої частин земельного права 

України; 
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- обґрунтувати самостійність інституту правового забезпечення землеустрою у 

межах Загальної частини земельного права України; 

- аргументувати доцільність об’єднання норм щодо захисту прав на землю, 

вирішення земельних спорів та притягнення до юридичної відповідальності за 

земельні правопорушення у єдиний земельно-правовий інститут захисту та 

відновлення порушених земельних прав; 

- обґрунтувати доцільність вилучення земель рекреаційного призначення із 

законодавчо встановленого переліку категорій земель; 

- обґрунтувати необхідність перейменування інституту правового режиму 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення на інститут правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення із виокремленням із його складу інституту 

правового режиму земель для потреб оборони. 

Об´єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із формуванням та 

розвитком системи земельного права України.  

Предметом дослідження є теоретичні проблеми системи земельного права 

України.  

Методи дослідження. При здійсненні дисертаційного дослідження 

автором було застосовано історичний, порівняльно-правовий, системно-

структурний, формально-логічний та структурно-функціональний методи 

наукового дослідження. За допомогою історичного методу було досліджено 

процес формування системи земельного права та розвитку її структурних 

елементів. Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу спільних та 

відмінних ознак інститутів Загальної та Особливої частин земельного права. З 

позиції системно-структурного аналізу було розкрито внутрішню структуру 

системи земельного права, відображено зміст та об’єм понять, які складають її 

основу. За допомогою формально-логічного та структурно-функціонального 

методів проведено комплексний аналіз системи чинного земельного 

законодавства з метою виявлення недоліків формування законодавчих приписів та 
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приведення їх у відповідність до науково обґрунтованої системи земельного 

права. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науковим дослідженням 

системи земельного права України.  

У межах здійсненого дослідження вперше: 

1) запропоновано у межах Особливої частини земельного права виділити 

два самостійні інститути: інститут правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення та інститут правового режиму земель для потреб 

оборони з огляду на пріоритетне функціональне використання земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

2) доведено необхідність реформування інституту вирішення земельних 

спорів у інститут захисту та відновлення порушених земельних прав з метою 

посилення гарантій здійснення та захисту земельних прав громадян та юридичних 

осіб; 

3) обґрунтовано виокремлення у самостійну категорію землі для потреб 

оборони з огляду на їх цільове призначення та суспільну важливість для 

забезпечення національної безпеки і оборони; 

удосконалено: 

4) визначення системи земельного права України як цілісного комплексу 

закономірно розташованих і взаємопов’язаних норм, об’єднаних в інститути 

Загальної й Особливої частин земельного права, що регулюють земельні 

відносини відповідними методами правового регулювання, базуючись на 

галузевих та інституційних принципах;  

5) наукове визначення інституційних законів, які формалізовано 

відображають зміст тих інститутів та субінститутів земельного права, норми яких 

регулюють певні види земельних відносин (зокрема, у сфері оренди землі, 

охорони земель, землеустрою, державного земельного кадастру); 

6) структуру інституту правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель як складного інституту земельного 
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права, який охоплює субінститути державного земельного кадастру, моніторингу 

земель, державного контролю за використанням та охороною земель; 

7) теоретичне визначення інституту правового забезпечення 

землеустрою як сукупності норм земельного права, які регламентують порядок 

раціональної організації та економічно ефективного використання територій 

адміністративно-територіальних одиниць, а також порядок організації 

раціонального використання та охорони земель суб’єктів господарювання; 

набули подальшого розвитку: 

8) теоретичні засади інституційної систематизації земельного права за 

уніфікованим критерієм (предмет правового регулювання), що виражається у 

побудові Загальної й Особливої частин земельного права та диференційованим 

критерієм (цільове призначення земельних ділянок), що покладений в основу 

формування Особливої частини земельного права; 

9) доктринальні підходи про значимість об’єкта правового регулювання 

земельного права, який може слугувати ідентифікуючою ознакою інститутів цієї 

галузі при розмежуванні їх від інститутів суміжних галузей права; 

10) наукові висновки щодо еволюції системи земельного права та 

трансформації змісту і найменувань деяких його інститутів; 

11) пропозиції щодо вилучення земель рекреаційного призначення із 

законодавчо встановленого переліку цільових категорій земель, оскільки 

рекреаційна діяльність може здійснюватися на земельних ділянках різних 

цільових категорій. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у 

дисертації висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути використані для 

майбутніх наукових досліджень у науці земельного права, а також при здійсненні 

кодифікації земельного законодавства та внесенні змін до чинних законів. 

Викладені у дисертації висновки можуть застосовуватись у навчальному 

процесі при викладанні курсу «Земельне право України», при написанні 

підручників, монографій, навчальних посібників.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи висвітлено на дванадцятьох науково-практичних конференціях, зокрема: 

Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів 

«Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвячена 

пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. 

Копейчикова (м. Львів, 06 грудня 2013 р.); ХХ звітна науково-практична 

конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. 

Львів, 6-7 лютого 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. 

Львів, 28-29 березня 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» (м. Донецьк, 5-6 грудня 

2014 р.); ХХІ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення 

і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція присвячена 90-річчю від народження академіка 

В.З. Янчука (м. Київ 22-23 травня 2015 р.); ХХІІ звітна науково-практична 

конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. 

Львів, 4-5 лютого 2016 р.); Всеукраїнський «круглий стіл» присвячений 40-річчю 

кафедри соціального права «Актуальні проблеми соціального права» (м. Львів, 1 

квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічні і правові підстави вдосконалення трудового законодавства на 

сучасному етапі» (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми соціального права. Еволюція 

правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин» (м. Львів, 

18 листопада 2016 р.); ХХІІІ звітна науково-практична конференція «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні», (м. Львів, 7-8 лютого 2017 р.); 

ХХІV звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у шести статтях у 

наукових фахових виданнях, дві з них – у наукових виданнях іноземних держав 
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(Молдова, Словенія) та дванадцятьох тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях.  

Структура дисертації зумовлена метою та поставленими завданнями. 

Структура дисертації складається із переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, які поділяються на десять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 224 сторінки, з яких 

основного тексту 182 сторінки, список використаних джерел займає 36 сторінок 

та налічує 333 найменування. Додатки займають 3 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

1.1 Поняття системи земельного права України 

 

Земельне право є самостійною галуззю права у системі права України, що 

достатньо обґрунтовано у працях таких представників земельно-правової 

доктрини, як А. М. Мірошниченко [154, c. 22–23], В.В. Носік [173, c. 102; 176, 

с.50-58; 2; 177, с.24; 178, 64-67], В. К. Гуревський [68, c. 7], М. В. Шульга, 

П. Ф. Кулинич [291, c. 54; 127, с.148-157], І. І. Каракаш [66, c. 28], 

В. І. Федорович [315], Т. О. Коваленко, Г. І. Балюк, Р. І. Марусенко, 

М. В. Краснова [67], В. Д. Сидор [296, c. 469], А. П. Гетьман [65], Н. І. Титова [75], 

Т. Є. Харитонова [318], О.А. Вівчаренко [34, с.73-78] та іншими. Галузь 

земельного права України має власну систему. 

Термін «система» походить від грецького «ціле, складене з частин, 

з'єднання» та означає «... безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках 

один з одним, утворюють певну цілісність, єдність» [29]. У тлумачних словниках 

української мови термін «система» розглядається у наступних значеннях: 1) як 

порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємними 

зв’язками частин чого-небудь; 2) як сукупність будь-яких елементів, одиниць, 

частин, об’єднаних за спільною ознакою, призначенням; 3) як будова, структура, 

що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих частин [31, 

c. 592], які перебувають у взаємозв’язку [30, c. 1058]. При аналізі понять 

«система» та «система права» важливо встановити характер внутрішніх зв’язків у 

системі права та її зовнішніх зв’язків із соціумом за допомогою використання 

синергетичного підходу [307]. 

Серед системоутворюючих зв’язків, які підтверджують єдність системи 

права, виокремлюють генетичні зв’язки, структурні зв’язки, зв’язки субординації, 

координації (взаємодії), управління [53]. У системі земельного права 
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системоутворюючі зв’язки проявляються у взаємодії норм інститутів земельного 

права (загальні норми земельного права є фундаментом для спеціальних норм, що 

визначають правовий режим окремих категорій земель; водночас норми, що 

визначають особливості правового режиму земель, деталізують зміст норм 

Загальної частини земельного права та знаходяться з ними у субординаційних 

зв’язках).  

Згідно з синергетичного підходу системі права властиві наступні ознаки: 1) 

її відкритість (її взаємодія із зовнішнім середовищем, бо право виступає правовою 

інформацією для суб’єктів правових відносин, а суб’єкти правових відносин за 

допомогою правотворчої діяльності створюють нові норми та інститути права); 

2) неврівноваженість (процес постійної зміни та розвитку системи права); 

3) нелінійність розвитку (наявність потенційних альтернативних шляхів правової 

еволюції) [331, c. 72]. На нашу думку, системі земельного права характерна 

динамічність, а не її неврівноваженість. Нелінійність розвитку системи 

земельного права проявляється у процесі трансформації його окремих норм та 

правових інститутів. 

Про відкритість та динаміку системи земельного права свідчить її постійне 

вдосконалення та доповнення новими інститутами (правового забезпечення 

землеустрою), трансформація інститутів щодо правового режиму окремих 

категорій земель; розширення доктринального переліку і розгалуження змісту 

субінститутів земельного права (виділення субінституту державного земельного 

кадастру у межах інституту правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення й охорони земель) та відновлення субінституту оренди 

землі у межах інституту землекористування, а також виведення фінансово-

правового інституту плати за землю із системи земельного права. 

Було істотно змінено норми, що формують інститут права власності на 

землю (скасовано виключну монополію права державної власності на землю), 

суттєво вдосконалено норми щодо легітимізації прав на земельні ділянки, 

відкориговано зміст інституту правового режиму земель с/г призначення через 

соціально-економічну нестабільність у державі і неврегульованість ринку 
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земельних ділянок (запроваджено мораторій на відчуження земель с/г 

призначення) тощо.  

Фактично, на формування системи земельного права та її структурних 

елементів значний вплив мають відповідні державні, політичні, соціальні процеси 

та реформи [294, с.134-136]. Нелінійний розвиток системи земельного права 

посилюється із еволюцією суспільства, у якому вона сформувалася та діє.  

Таким чином, сама людина як член соціуму, соціум та зв’язки (відносини), 

які виникають всередині нього детермінують чинну систему земельного права. 

Система земельного права не є штучно створеною законодавцем, а викликана до 

життя реальними соціальними потребами, які суспільство усвідомлює, а 

законодавець визнає офіційною мовою нормативно-правового акта. Бо за межами 

реальних соціальних зв’язків та процесів система права є «мертвою», не 

наділеною жодними внутрішніми «силами» та «факторами» розвитку, не 

властивими їй ресурсами саморуху [331, c. 75]. У результаті зміни суспільних 

відносин, які відбуваються внаслідок різних природних, історичних та політичних 

обставин, змінюється система права [189, c. 36]. Так, у процесі формування 

вільного ринку земель все більшої актуальності набуває необхідність створення 

норм земельного права, які б забезпечували належну правову регламентацію 

земельних відносин та реформування у зв’язку з цим інституту права власності на 

землю та суміжних із ним інститутів земельного права.  

Тому самі потреби суспільства диктують необхідність існування земельного 

права як галузі права у межах правової системи України. Етапність проведення 

земельної реформи та прийняття низки реформаційних законів: ЗУ «Про оренду 

землі» [245], ЗУ «Про Державний земельний кадастр» [214], ЗУ «Про 

землеустрій» [237] та інших свідчать про існування сукупності норм, які 

регулюють однорідні земельні відносини та об’єднуються у єдину систему 

земельного права України.  

Для системи права також характерний сталий взаємозв’язок усіх її 

елементів. Кожен елемент системи права повинен узгоджуватися із іншими її 

елементами та у сукупності формувати єдине правове явище – систему права. 
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Системі земельного права притаманні загальні ознаки, які характеризують її 

як невід´ємну складову частину (підсистему) загальної системи права України, 

так і спеціальні ознаки, зумовлені її структурними особливостями та предметом 

правового регулювання. М. І. Козюбра, досліджуючи систему права, до її 

загальних рис відносить: 1) єдність (ґрунтується на єдиних принципах); 2) 

узгодженість (наявність тісних координуючих та субординаційних зв’язків між її 

елементами); 3) диференціація та інтеграція (поділ права на його структурні 

елементи); 4) об’єктивність та суб’єктивність (створюється, в тому числі, 

внаслідок діяльності людини), 5) динамізм і стабільність (проявляється у якісних 

та кількісних її змінах, стабільність яких підтримується єдиними принципами та її 

чіткою структурою) [62, c. 144]. Л. А. Луць доповнює наведений перелік ознак 

системи прав наступними: а) її зумовленістю суспільними відносинами, що 

реально існують; б) первинним елементом є норма права; в) норми права 

взаємоузгоджуються та не діють ізольовано одна від одної; норми права 

групуються в певні системні утворення – інститути та галузі права; г) має 

галузеву структуру; ґ) може змінювати внутрішню організацію, реагуючи на 

потреби суспільства [135, c. 149]. Вважаємо за доцільне погодитися із 

запропонованим переліком ознак системи права та підсумувати, що незважаючи 

на свою цілісність та стабільність система права безпосередньо залежить від 

суспільства, у якому вона формується. Тому будь-які зміни у соціумі визначають 

нові тенденції для розвитку та вдосконалення системи права.  

Усі вказані ознаки узагальнено характеризують систему земельного права 

як невід´ємну складову системи права України. Спеціальні ознаки системи 

земельного права зумовлені особливостями її структури та базовими факторами, 

які обумовлюють її самостійний характер у межах загальної системи права 

України (предмет правового регулювання, принципи земельного права, тощо).  

У правовій доктрині сформувалися наступні підходи до визначення системи 

земельного права України: 1) як внутрішньої структури його правових інститутів, 

кожний з яких складається з груп юридичних норм, які регулюють однорідні 

земельні відносини (А. М. Мірошниченко) [155, c. 26]; 2) як сукупності правових 
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інститутів, кожний з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють 

однорідні земельні відносини, які характеризуються певною єдністю 

(В. К. Гуревський) [69, c. 16]; 3) як науково обґрунтованого послідовного 

розміщення однорідних інститутів і норм, що об’єднані в інститути, залежно від 

змісту, функцій, цільового призначення і способів їх реалізації, які обумовлені 

характером та особливостями суспільних земельних відносин, що ними 

регулюються, зокрема земельних матеріальних і процесуальних норм 

(М. В. Шульга) [291, c. 54]; 4) як систематизованої сукупності його правових 

інститутів, кожний з яких складається з відповідних груп юридичних норм, що 

регулюють однорідні земельні відносини (І. І. Каракаш [66, c. 28]).  

З точки зору В.В. Носіка, методологічну основу функціонування земельного 

права України повинні становити вчення національної та зарубіжної 

філософської, екологічної, аграрної, біологічної, юридичної та інших доктрин про 

взаємозв’язок землі, людини, суспільства і природи, а також про використання 

землі як основи економічного, соціального, державно-правового, демографічного, 

духовного, культурного розвитку народу та збереження землі і довкілля [176, c. 

53]. Таким чином, основним предметом правового регулювання галузі земельного 

права повинні бути відносини земля-людина-природа. При цьому, у зазначеному 

взаємозв’язку виняткова роль повинна належати землі, оскільки особливості землі 

як об’єкта правового регулювання суспільних відносин зумовлені її об’єктивними 

фізичними ознаками та функціями, які вона виконує в природі, економіці, 

суспільстві, а також суб’єктивними юридичними властивостями, які визначають її 

як об’єкт земельного права [176, c. 53]. 

Незважаючи на таке різноманіття наведених позицій, їх об’єднують 

наступні спільні ознаки системи земельного права: 1) внутрішня побудова 

земельно-правових інститутів, які утворюються на основі об´єднання норм 

земельного права; 2) предмет правового регулювання (група однорідних 

земельних відносин); 3) структуризація її елементів шляхом науково 

обґрунтованого поділу інститутів земельного права в залежності від їх 
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кваліфікаційних ознак (інститути Загальної та Особливої частин земельного 

права). 

Систему земельного права формують норми земельного права, які з огляду 

на однорідність врегульованих ними суспільних відносин об’єднуються у більш 

складні елементи – субінститути та інститути земельного права. 

Таким чином, система земельного права України – це внутрішня побудова 

його структурних елементів – інститутів земельного права. Побудова 

(розташування) внутрішніх елементів системи земельного права не здійснюється 

у довільному порядку, а із врахуванням певних системоутворюючих критеріїв.  

Одним із системоутворюючих критеріїв земельного права є предмет 

правового регулювання. Предметом правового регулювання земельного права є 

земельні відносини. Згідно із статтею 2 ЗКУ [72] земельні відносини 

розглядаються як суспільні відносини щодо володіння, користування і 

розпорядження землею. Водночас, статтею 78 ЗКУ [72] передбачено, що право 

власності на землю полягає у праві володіння, користування та розпорядження 

земельними ділянками. Фактично, у статті 2 ЗКУ[72] предмет земельного права – 

земельні відносини зведено до змісту права власності на землю. Хоча, предмет 

земельного права є ширшим та охоплює також відносини, пов’язані із охороною 

та відтворенням земель; здійснення управління у сфері земельних відносин; 

притягнення до юридичної відповідальності за вчинення земельних 

правопорушень тощо.  

Однією із особливостей предмету земельного права є те, що він охоплює 

земельні відносини, які за своєю правовою природою є як матеріальними, так і 

процесуальними, створюючи тим самим правовий механізм (процедуру) реалізації 

земельно – правових норм [289, c. 16]. Матеріальні земельні відносини формують 

основу земельного права. Процесуальні земельні відносини також охоплюються 

змістом предмета земельного права, зокрема, це відносини щодо вирішення 

земельних спорів у судовому та досудовому порядку.  

Однак, зміст предмета земельного права складають також земельні 

відносини, які за своєю правовою природою є процедурними. Сукупність цих 
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відносин регулюється не лише ЗКУ [72], але й іншими спеціальними нормативно-

правовими актами: ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. [237], ЗУ «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 р. [255], ЗУ «Про охорону земель» від 

19.06.2003 р. [248], ЗУ «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. [249], ЗУ «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 

01.07.2004 р. [222], ЗУ «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. 

[214] тощо. Кожен із цих законів регламентує порядок та процедуру вчинення дій 

щодо набуття прав на земельні ділянки, належного оформлення зазначених прав 

шляхом їх державної реєстрації та видачі правовстановлюючих документів, а 

також вжиття заходів щодо забезпечення належної охорони земельних ділянок та 

їх раціонального використання як об’єктів земельних відносин.  

У доктрині земельного права домінує точка зору, що земельними 

вважаються відносини, що пов’язані із використанням, охороною та відтворенням 

земель (земельні відносини) [154, с. 11]. Трактування земельних відносин у 

наведеному контексті є найбільш вдалим, оскільки відображає цивільно-правовий 

(використання земель), адміністративно-правовий (охорона земель) та еколого-

правовий (відтворення земель) аспекти у комплексі земельних відносин [140, 

с.138]. 

Земельні відносини як предмет правового регулювання: 1) виникають щодо 

землі як об’єкта правового регулювання, суб’єктами яких виступають органи 

виконавчої влади або місцевого самоврядування, а з іншої – фізичні особи, 

юридичні особи, територіальні громади, які володіють, користуються та 

розпоряджаються земельною ділянкою на відповідній правовій підставі; 2) 

спрямовані на раціональне та ефективне використання землі усіма суб’єктами 

земельних правовідносин; 3) характеризуються поєднанням публічно-правових та 

приватно-правових засад їх регулювання.  

Наведене підтверджує, що суспільні відносини, які формують предмет 

правового регулювання земельного права, є складними та неоднорідними. Як 

наслідок, суб’єктний склад таких відносин є різноманітним, зокрема: власники 
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земель та землекористувачі у відносинах власності на землю та 

землекористування, землевпорядні організації у сфері відносин із землеустрою; 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її 

територіальні органи щодо вирішення земельних спорів; а також у сфері внесення 

відомостей про земельну ділянку до державного земельного кадастру України, 

тощо.  

Невід´ємною складовою предмета правового регулювання земельного права 

є об’єкт правового регулювання (об’єкт земельних відносин). Стаття 2 ЗКУ [72] 

визначає, що об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, 

земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). ЗКУ [72] 

закріплює альтернативний перелік об’єктів земельних відносин: 1) землі в межах 

території України (це уся сукупність земель, які становлять національне багатство 

та надбання держави); 2) земельні ділянки; 3) права на земельні ділянки; 4) 

земельні частки (паї).  

Земля трактується як частина навколишнього природного середовища 

(природний ресурс), нерухоме майно, адміністративна територія проживання 

людей, засіб виробництва сільськогосподарської продукції, тощо. Об’єкт 

правового регулювання є уніфікованим для усіх інститутів земельного права та не 

може розглядатися як окремий системоутворюючий критерій земельного права. 

Він досліджується виключно як структурний елемент предмета правового 

регулювання. Проте, об’єкт правового регулювання земельного права може 

слугувати ідентифікуючою ознакою інститутів земельного права при 

розмежуванні їх від інститутів суміжних галузей права.  

За специфікою предмета правового регулювання здійснюється 

диференціація інститутів земельного права. Зокрема, норми, які регламентують 

порядок набуття, зміни та припинення права власності та права користування 

земельною ділянкою, формують інститути права власності на землю та 

землекористування відповідно. Норми, які визначають порядок формування 

документації із землеустрою здійснення державної реєстрації прав на земельну 

ділянку, внесення відомостей про неї до державного земельного кадастру, 
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об’єднуються у інститути правового забезпечення землеустрою та управління 

земельним фондом.  

Предметом правового регулювання інститутів охорони земель та захисту і 

відновлення порушених земельних прав є забезпечення охорони земель, 

вирішення земельних спорів та відновлення порушених земельних прав шляхом 

притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. Вважаємо, що предмет 

правового регулювання є основним системоутворюючим критерієм інститутів 

Загальної частини земельного права.  

Системоутворюючим критерієм інститутів Особливої частини земельного 

права є цільове призначення земельних ділянок [292, с.114-115]. У ст.19 ЗКУ [72] 

законодавець здійснив поділ земель України на дев’ять окремих категорій з 

урахуванням цільового призначення земельних ділянок.  

П. Ф. Кулинич під цільовим призначенням розуміє окреслені 

встановленими законодавством та конкретизовані відповідними органами влади 

допустимі межі використання земельної ділянки громадянами та юридичними 

особами [115]. У Наказі Державного комітету із земельних ресурсів «Про 

затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» від 23.07.2010 р. 

№ 548 зазначається, що основною метою класифікації земельних ділянок є їх 

поділ за їх цільовим призначенням, які характеризуються власним правовим 

режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами 

забудови, типами особливо цінних об'єктів [229]. Фактично, цільове призначення 

земельної ділянки – це основний вид діяльності, яку дозволяється здійснювати з 

певними обмеженнями на певній земельній ділянці з метою збереження її якісних 

властивостей, родючості, збереження її екологічних функцій та особливо цінних 

об’єктів, які розташовані на ній. 

Незважаючи на те, що ЗКУ [72] передбачено поділ земель на категорії з 

огляду на їх основне цільове призначення, однак, як вбачається із положень 

Наказу Державного комітету із земельних ресурсів «Про затвердження 

Класифікації видів цільового призначення земель» від 23.07.2010 р. № 548 [229] у 

межах кожної категорії земель є земельні ділянки, котрі мають різне цільове 
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використання. З метою уникнення невизначеностей при застосуванні зазначених 

приписів, кожній категорії земель повинно відповідати її ключове цільове 

використання, яке не буде дотичним до інших суміжних із нею категорій земель. 

Ідентифікуючими ознаками цільового призначення конкретної земельної ділянки 

є спеціальний суб’єктний склад, об’єкти, які на ній знаходяться або для 

розміщення яких вона буде використовуватися, а також специфіка діяльності, яка 

на ній здійснюється. Це може свідчити, що специфіка окремого інституту 

Особливої частини земельного права зумовлена тим правовим режимом земель на 

регламентацію якого спрямовані норми відповідних інститутів Особливої частини 

земельного права. 

У правовій доктрині немає єдності щодо визначення як поняття «правовий 

режим», так і поняття «правовий режим земель». В. І. Андрейцев сформулював 

визначення правового режиму земель як встановленого нормативно-правового 

порядку, який визначає поведінку суб'єктів земельних правовідносин щодо 

земель, земельних ділянок як щодо об'єктів права власності, управління, 

користування, відтворення, збереження та охорони з метою їх раціонального 

(економного й ефективного) використання і задоволення різноманітних потреб 

заінтересованих осіб, захисту їх земельних прав [5, c. 158]. У запропонованому 

визначенні правовий режим розглядається як порядок, за допомогою якого 

встановлюється конкретна поведінка суб’єктів земельних відносин щодо 

земельної ділянки. Авторські доктринальні визначення поняття правового режиму 

земель було також запропоновано Г. І. Балюк [9], В. В. Бондарем [15], 

Т. М. Гапотченком [42], А. Й. Годованюком [46, 47], Л. П. Заставською [63], 

Н. В. Ільницькою [78], Т. Г. Ковальчук [97; 100], П. Ф. Кулиничем [126; 127], 

А.М. Мірошниченком [166], А. І. Ріпенком [278], Н. І. Титовою [75], В.Ю. 

Уркевичем [314], М.В. Шульгою [2, с.112] та іншими. 

На нашу думку, правовий режим земель визначають норми земельного 

права, які об’єднані спільним змістом та спільними принципами регулювання і 

спрямовані на визначення поведінки суб’єктів земельних відносин щодо 

земельної ділянки окремої цільової категорії.  



21 
 

Вдалий уніфікований підхід до визначення правового режиму земель 

запропонувала Н. П. Барабаш. З її точки зору, правовий режим земель доцільно 

розглядати як встановлений нормами земельного законодавства 

диференційований порядок, який визначає поведінку суб’єктів земельних 

правовідносин щодо земель як до об’єкта права власності, користування, 

управління і правової охорони [11].  

Беручи до уваги цільове призначення конкретної земельної ділянки, норми 

Особливої частини земельного права формують інститути правового режиму 

земель с/г призначення; правового режиму земель лісогосподарського 

призначення; правового режиму земель водного фонду; правового режиму земель 

ПЗФ та іншого природоохоронного призначення; правового режиму земель 

історико-культурного призначення; правового режиму земель оздоровчого 

призначення; правового режиму земель житлової та громадської забудови; а 

також правового режиму земель виробничо-комунікативного призначення 

(включають субінститути правового режиму земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики та іншого призначення) і правового режиму земель для потреб 

оборони. Інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного 

призначення є складним за своєю структурною побудовою. На нашу думку, для 

позначення групи субінститутів правового режиму земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення найбільш вдалим буде 

застосування словосполучення «інститут правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення». Бо земельні ділянки цієї цільової категорії та 

об’єкти, які на них знаходяться переважно спрямовані на задоволення потреб 

суспільства у промисловому виробництві; виготовленні електроенергії, а також 

використовуються для прокладання різних засобів зв’язку (комунікацій).  

Методи правового регулювання варто розглядати як додатковий 

системоутворюючий критерій формування інститутів Загальної частини 

земельного права. До інститутів земельного права, яким властивий 

диспозитивний метод правового регулювання належать, зокрема: інститути права 

власності на землю; землекористування; а інститути земельного права, яким 
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притаманний імперативний метод правового регулювання, це – інститути 

управління земельним фондом, охорони земель, захисту та відновлення 

порушених земельних прав. З-поміж інститутів Особливої частини земельного 

права переважним застосуванням імперативного методу правового регулювання 

вирізняється інститут правового режиму земель для потреб оборони, 

обґрунтування самостійності котрого буде здійснено у третьому розділі 

дисертаційного дослідження. Усім іншим інститутам Особливої частини 

земельного права характерне поєднання диспозитивного та імперативного методів 

правового регулювання.  

Додатковими системоутворюючими критеріями земельного права є загальні 

принципи земельного права та принципи окремих інститутів земельного права 

(інституційні принципи). Принципи земельного права є базисом для побудови 

цілісної галузі земельного права. В. В. Костицький є прихильником включення 

принципів права разом із предметом та методом правового регулювання до 

основних критеріїв виокремлення самостійної галузі права у межах системи права 

України. На його думку, принцип поділу права на публічне та приватне право є 

першим свідченням того, що в основі поділу права на галузі та підгалузі має 

лежати не лише предмет і метод правового регулювання, але й принципи 

права [108]. 

З точки зору А. І. Ріпенка, принципи земельного права є основними 

імперативними, обов’язковими положеннями та ідеями, які відображають суть 

його норм [277, c. 17]. На відміну від норм земельного права, принципи 

земельного права не потребують їх законодавчого закріплення. Принципи 

земельного права є вищими категоріями щодо норм права. Тому доцільно 

погодитися із твердженням А. І. Ріпенка, що вони, певною мірою, є 

«наднормами» [277, c. 17].  

На нашу думку, місце принципів серед інших структурних елементів 

земельного права є особливим. Вони не виступають безпосередніми 

структурними елементами системи земельного права поряд із нормами та 

інститутами земельного права, а є керівними ідеями, які забезпечують 
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координацію створення та розвитку системи земельного права, а також 

визначають її зміст. По суті, вони є тими «наднормами» (вищими правовими 

категоріями), які слугують базисом для формування норм права, інститутів права 

як структурних елементів галузі земельного права та забезпечують цілісність 

галузі земельного права, об’єднуючи її структурні елементи єдиним та 

уніфікованим переліком принципів [333, с. 125-127].  

Доцільно зазначити, що самі ж принципи земельного права мають 

регулятивний вплив на формування норм земельного права. Так, П. Д. Пилипенко 

вважає, що система чинного юридичного права своїм змістовним наповненням 

повинна чітко відповідати конкретним принципам права. Тому якщо ті чи інші 

принципи права перестають існувати, тоді норми права, інститути права та сама 

галузь права втрачають свій регулятивний вплив [172, c. 154]. 

Незважаючи на те, що за загальним правилом принципи права не набувають 

свого формального вираження у відповідних нормативно-правових актах, частина 

із принципів земельного права знайшла своє об’єктивне вираження у ст. 5 ЗКУ 

[72] (текстуальний спосіб закріплення). Інші принципи земельного права 

випливають із самого змісту норм земельного права, як от принцип пріоритету 

сільськогосподарського використання виведено із норм земельного права, які 

регламентують правовий режим земель с/г призначення (змістовний спосіб 

закріплення). 

В. В. Книш стверджує про нормативно-регулятивний характер принципів 

земельного права, який проявляється з одного боку, у врегулюванні земельних 

відносин з вищих позицій, ніж норми права, а з іншого боку, засобом такого 

регулювання є ті ж земельно-правові норми [84]. Фактично, з однієї сторони він 

трактує принципи права як засади, керівні приписи, які превалюють над нормами 

права, а з іншої, ототожнює зміст принципів права із нормами права, посилаючись 

на те, що як норми земельного права, так і принципи земельного права є засобами 

регулювання суспільних відносин. 

Статтею 5 ЗКУ [72] встановлено, що земельне законодавство України 

базується на таких принципах: поєднання особливостей використання землі як 
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територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; 

забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, 

територіальних громад та держави; невтручання держави в здійснення 

громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав 

щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, 

передбачених законом; забезпечення раціонального використання та охорони 

земель; забезпечення гарантій прав на землю; пріоритету вимог екологічної 

безпеки.  

А. М. Мірошниченко обґрунтовано включає ці принципи до галузевих 

правових принципів. При цьому зазначає, що не кожен із наведених принципів за 

своєю правовою природою є принципом права. На його думку, серед закріпленого 

у ст. 5 ЗКУ [72] переліку принципів, до принципів земельного права, фактично, 

належать принцип пріоритету вимог екологічної безпеки та принцип 

раціонального використання земель, оскільки інші принципи, закріплені вказаною 

статтею ЗКУ [72] або не мають панівного значення (ролі) у системі земельного 

права України або ж не є настільки усталеними, щоб могти повною мірою бути 

реалізовані на практиці [155].  

Вважаємо за доцільне погодитися із наведеною позицію, оскільки принцип 

поєднання особливостей використання землі як територіального базису, 

природного ресурсу і основного засобу виробництва тяжіє до принципів 

цивільного права, оскільки земля (територіальний базис, основний засіб 

виробництва) розглядається як нерухоме майно, натомість принцип використання 

землі як природного ресурсу є суто земельним. Принцип забезпечення рівності 

права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та 

держави також не можна однозначно включати до земельно-правових, оскільки 

він повторює зміст конституційного принципу рівності.  

Принцип невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними 

особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування 

і розпорядження землею є адміністративно-правовим, оскільки визначає 

повноваження державних органів у сфері земельних відносин та є публічно-
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правовим за своєю природою. А принцип забезпечення гарантій прав на землю є 

невдало сформульованим, оскільки у ньому поєднано два терміни «забезпечення» 

та «гарантія», які, по суті, є тотожними [160]. На нашу думку, найбільш вдалим 

його формулюванням буде використання словосполучення «реалізація гарантій 

прав на землю». 

У земельно-правовій доктрині висловлюються пропозиції щодо 

необхідності заміни принципу цільового та раціонального використання 

принципом планування та зонування територій [277, c. 18]. Слід зазначити, що 

принцип цільового та раціонального використання земель не є безпосередньо 

закріпленим у ст. 5 ЗКУ [72] у такій редакції. Він закріплений як принцип 

раціонального використання та охорони земель. А сам зміст принципу цільового 

використання земель виведено на основі Глави 4 ЗКУ [72], якою передбачено 

поділ земель на категорії з огляду на їх цільове призначення. 

Доцільно наголосити на тому, що у майбутньому при відмові від критерію 

поділу земель України на категорії за основним цільовим призначенням, можливо 

на перший план і вийде принцип зонування і планування територій, який за 

основу має не знаходження конкретної земельної ділянки у складі певної категорії 

земель, а її розташування на місцевості із врахування існуючих правил та 

обмежень. Аналогічної позиції дотримуються представники земельно-правової 

доктрини, які вважають, що засоби планування, такі як зонування, є 

альтернативою принципу встановлення «цільового призначення земель» [52, 

c. 18].  

На недоліки принципів земельного права, закріплених у ст.5 ЗКУ [72] та 

інших земельних законах, також звертає увагу Т. О. Коваленко [87, c. 139], 

В. В. Носік [175, c. 61], Н. І. Титова [309, с. 70], П. Ф. Кулинич [117]. Зокрема, 

Т. О. Коваленко до істотних дефектів (вад) принципів земельного права також 

включає неповноту їх нормативного закріплення; відсутність взаємозв’язку між 

земельно-правовими принципами; спотворене відтворення або не відтворення 

взагалі загальноправових принципів правового регулювання [87, c. 139].  
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Принцип поєднання використання землі як територіального базису, 

природного ресурсу і основного засобу виробництва є базовим для наступних 

інститутів земельного права: 1) правового режиму земель, що використовуються 

як просторово-операційний базис (включають інститути правового режиму земель 

житлової та громадської забудови, земель виробничо-комунікативного 

призначення, земель для потреб оборони); 2) правового режиму земель водного 

фонду та лісогосподарського призначення; 3) правового режиму земель с/г 

призначення. Принцип забезпечення раціонального використання та охорони 

земель є основою тих інститутів земельного права, які регламентують правовий 

режим особливо охоронюваних земель (правового режиму земель оздоровчого 

призначення, історико-культурного призначення, ПЗФ та іншого 

природоохоронного призначення). Принцип раціонального використання та 

охорони земель є пріоритетним у формуванні самостійного інституту правової 

охорони земель, а також зумовлює диференціацію інститутів Особливої частини 

земельного права з огляду на цільове призначення земельних ділянок. 

Принцип реалізації гарантій прав на землю покладено в основу норм 

земельного права, які визначають процедуру захисту порушених земельних прав у 

судовому та досудовому порядку та притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності, зокрема: земельно-правової відповідальності у формі 

припинення права власності або права користування земельною ділянкою.  

Окрім загальних принципів земельного права, вплив на формування 

інститутів земельного права також мають інституційні принципи земельного 

права. Зокрема, на базі принципів пріоритетності земель с/г призначення та 

екологічно ефективного й економічно збалансованого їх використання згруповано 

норми земельного права у самостійний інститут правового режиму земель с/г 

призначення.  

Спеціальні принципи цільового поділу лісів на категорії, кореляції норм 

земельного та лісового законодавства при визначенні правового режиму земель 

лісогосподарського призначення, пріоритетності використання земель 

лісогосподарського призначення у лісовому господарстві, пріоритетності 
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державної та комунальної форми власності на землі лісогосподарського 

призначення відіграли важливу роль при формуванні норм, які регламентують 

правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

Принцип тісного взаємозв’язку цільового використання земельних ділянок 

та водних ресурсів, які на них знаходяться є базовим при формуванні норм, які 

визначають правовий режим земель водного фонду.  

Норми, які забезпечують правове регулювання правового режиму земель 

особливо охоронюваних категорій, було об’єднано у самостійні інститути з 

урахуванням наступних інституційних принципів: 1) економного та 

раціонального використання природних лікувальних ресурсів та забезпечення їх 

належної охорони (інститут правового режиму земель оздоровчого призначення); 

2) збереження нерозривного зв’язку земельних ділянок із об’єктами історичної і 

культурної спадщини, які на них знаходяться; дозвільного використання земель 

історико-культурного призначення, в тому числі проведення на них будь-яких 

земляних або будівельних робіт (інститут правового режиму земель історико-

культурного призначення).  

Принцип планувально-просторової організації забудови земельних ділянок 

у відповідності до генерального плану населеного пункту покладено в основу 

побудови норм інституту правового режиму земель житлової та громадської 

забудови. Визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі 

енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб; гарантування 

відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть бути заподіяні при будівництві 

та експлуатації об'єктів енергетики власникам і користувачам земельних ділянок є 

принципами, з урахуванням яких здійснюється згрупування норм субінституту 

правового режиму земель енергетики. А принцип монополії державної власності 

на землі оборони є додатковим критерієм виокремлення норм, які визначають 

правовий режим земель оборони.  

Окрім наведених критеріїв, істотну роль при систематизації норм 

земельного права відіграють закони, які регулюють земельні відносини. При 

цьому для позначення законів, які закріплюють уніфікований комплекс норм 



28 
 

одного із інститутів або субінститутів земельного права, варто застосовувати 

словосполучення «інституційні закони». Проте, інституційні закони виступають 

засобом їх систематизації. Бо система земельного права є первинною щодо 

системи земельного законодавства. Таким чином, норми земельного права, які 

регламентують однорідну сферу суспільних відносин, формують самостійні 

інститути земельного права. Останні знайшли своє формальне вираження у 

відповідних інституційних законах. 

До інституційних законів слід відносити закони, які закріплюють норми 

окремих субінститутів та інститутів земельного права, зокрема: ЗУ «Про оренду 

землі» від 06.10.1998 р. (норми субінституту оренди землі) [245], ЗУ «Про 

охорону земель» від 19.06.2003 р. (норми інституту правової охорони земель) 

[248], ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. (норми інституту правового 

забезпечення землеустрою) [237] та ЗУ «Про Державний земельний кадастр» 

(норми субінституту державного земельного кадастру) [214], ЗУ «Про 

використання земель оборони» від 27.11.2003 р. (норми інституту правового 

режиму земель для потреб оборони) [208]; ЗУ «Про землі енергетики та правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 09.07.2010 р. (норми 

субінстититу правового режиму земель енергетики) [236]. 

На відміну від суміжних галузей права, ЗКУ не може розглядатися як 

уніфікований засіб систематизації норм земельного права та трактуватися як 

такий, що детермінує систему земельного права, що зумовлено недосконалістю 

його структури (відсутній чіткий поділ на Загальну та Особливу частини) та його 

змісту (невідповідність норм ЗКУ нормам Конституції України, нормам 

інституційних земельних законів). Варто також враховувати, що від дати 

прийняття ЗКУ до сьогодні земельний лад в Україні зазнав істотних реформ, як 

наслідок, більшість його норм є застарілими та такими, що не узгоджуються із 

сучасною земельно-правовою політикою нашої держави. Вважаємо, що з метою 

забезпечення належного функціонування сучасної системи земельного права як 

галузі права необхідно скасувати чинний ЗКУ та викласти його у новій редакції.  
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На недосконалість чинного ЗКУ у побудові системи земельного права 

неодноразово наголошував В.В. Носік [2, с.20; 179, с.94-98] та В.Д. Сидор [2, 

с.69]. На думку науковців, важливо досягнути максимальної відповідності 

системи земельного законодавства системі земельного права. Більше того, 

прийняття нових земельних законів чи внесення змін до чинних повинно 

здійснюватися на основі та відповідно до КУ [2, с.20], [2, с.85]. 

Таким чином, інституційна систематизація земельного права здійснюється 

за уніфікованим критерієм (предмет правового регулювання), що відображений у 

побудові Загальної та Особливої частин земельного права та диференційованим 

критерієм (цільове призначення земельних ділянок), що покладений в основу 

формування Особливої частини земельного права; а також за додатковими 

(факультативними) критеріями (методи правового регулювання, загальні 

принципи земельного права та інституційні принципи земельного права), які 

також впливають на формування Загальної та Особливої частин земельного права.  

На підставі наведеного можна сформулювати наступне визначення системи 

земельного права – це цілісний комплекс закономірно розташованих та 

взаємопов’язаних норм, які об’єднані в інститути Загальної та Особливої частин 

земельного права, що регулюють земельні відносини відповідними методами 

правового регулювання, базуючись на галузевих та інституційних принципах [139; 

с.124-128, 143]. 

 

1.2  Структура системи земельного права України  

 

Термін «структура» визначається як взаєморозміщення та взаємозв’язок 

складових частин цілого; будова [302, c. 789]. А термін «структурний елемент» – 

це складова частина, яка формує структуру певного явища [301, c. 473]. 

Аналізуючи структуру системи права, Л. А. Луць визначає її як зумовлену станом 

та характером суспільних відносин внутрішню будову системи права, яка виражає 

єдність, узгодженість норм та принципів права, а також їх згрупування в 

інститути, галузі та інші системні утворення [135, c. 148]. О. Петришин та 
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С. Погребняк стверджують, що структура права передбачає визначення її 

базового нормативного елемента – правової норми, врахування предмета 

правового регулювання, що в сукупності з методом, а також принципами та 

інтересами об’єднує ці норми в основні групи – інститути права, підгалузі права, 

галузі права, підсистеми права [188, c. 14]. Як бачимо, структура системи права 

складається із структурних елементів, які в комплексі формують єдине ціле – 

систему права. 

Первинним елементом системи земельного права є норма права (правова 

норма). У правовій доктрині є різноманітні підходи до визначення норми права як 

структурного елемента галузі права. Аналіз та синтез загальнотеоретичних 

визначень поняття норми права надасть нам змогу консолідувати ознаки, властиві 

нормі права, тоді як специфіка земельних відносин як предмета правового 

регулювання допоможе визначити галузеві ознаки земельно-правової норми. 

З точки зору С. П. Погребняка норма права – це закріплене у джерелах 

права і відтворюване у поведінці суб´єктів права правило загального характеру, 

що визначає стандарт належної чи дозволеної поведінки або наслідки його 

порушення, ефективна дія якого забезпечується державою [188, c. 129]. Це 

визначення дозволяє додатково виокремити наступну загальну ознаку норми 

права: визначає стандарт належної чи дозволеної поведінки або наслідки його 

порушення. Таким чином, норма права слугує засобом формалізації 

загальновизнаної державою моделі допустимої для суб’єктів суспільних відносин 

поведінки.  

З точки зору П. М. Рабіновича, норма права – це формально-обов’язкове 

правило фізичної поведінки, яке має загальний характер і встановлюється або 

санкціоновується державою з метою регулювання суспільних відносин та 

забезпечується відповідними державними гарантіями його реалізації. Ознаки 

загального характеру норми права, на думку вченого, полягають у тому, що вона: 

а) регулює групу кількісно невизначених суспільних відносин; б) адресована колу 

не персоніфікованих суб’єктів; в) діє у часі безперервно; г) не вичерпує свою 

обов’язковість певною кількістю її застосувань; д) її чинність припиняється, 
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скасовується за спеціальною процедурою [275]. П. М. Рабінович при визначенні 

норми права та її основних ознак звертає увагу на порядок (процедуру) прийняття 

норми права, набрання нею чинності та скасування. Дійсно, якщо моральні 

норми, релігійні норми формуються із розвитком суспільства у довільному 

порядку, без чіткої регламентації процедури створення, то норми права, 

створюються та приймаються із урахуванням правил законодавчої техніки. 

Беручи до увагу наведені загальнотеоретичні визначення норми права, 

можна виокремити загальні ознаки земельно-правової норми права з огляду на те, 

що вона є одним із різновидів норми права зважаючи на галузевий критерій 

класифікації норм права. До загальних ознак норми земельного права доцільно 

віднести: 1) загальнообов’язковий характер; 2) формальна визначеність; 3) 

загальний (не персоніфікований) характер закріпленого нею правила поведінки; 4) 

є регулятором суспільних відносин; 5) охороняється державним примусом; 6) 

передбачено спеціальну процедуру її прийняття та набуття нею чинності; 7) є 

вольовим правилом поведінки; 8) є соціальним правилом поведінки, оскільки 

враховує індивідуальні та групові інтереси суспільства; 9) закріплює міру свободи 

та справедливості. Проте, необхідно враховувати, що для ratio decidendi (норма 

прецедентного права) не є характерними такі ознаки, як: охороняється державним 

примусом; спеціальна процедура її прийняття та набуття нею чинності. 

Спеціальні ознаки норми земельного права зумовлені її приналежністю до 

системи земельного права і відображають її юридичну природу. Норма 

земельного права адресована виключному колу суб’єктів земельних відносин, які 

вправі набувати земельні ділянки на праві власності чи праві користування 

(іноземні суб’єкти можуть набувати право власності лише на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення). Сучасній нормі земельного права 

властивий екологізований зміст [111, с.5-9; 112, с.9-14; 113, с.33-39; 114, с.106-

108] у зв’язку із необхідністю забезпечення раціонального використання та 

охорони земель як природного ресурсу. Особливістю значної кількості земельно-

правових норм є їх відсильний характер, оскільки вони відсилають до спеціальних 

земельних законів, а також до підзаконних нормативно-правових актів, які 
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забезпечують більш детальне регулювання конкретних земельних відносин. 

Т. О. Коваленко вважає, що невиправдане використання бланкетних та відсильних 

норм є техніко-юридичним дефектом у регулюванні земельних відносин [87, 

c. 192; 89, с. 48–54; 90, с.329-335; 91, с.75-80]. Вважаємо зазначену позицію 

обґрунтованою, оскільки наявність значної кількості бланкетних та відсильних 

норм земельного права, свідчить про недосконалість чинної системи земельного 

законодавства і, як наслідок, системи земельного права. 

Беручи до уваги наведені основні ознаки норм земельного права та 

різноманітні доктринальні підходи до самого визначення поняття «норма права», 

можна запропонувати наступне визначення норми земельного права – це 

загальнообов’язкове формально-визначене правило поведінки, яке регулює 

земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання та охорони 

земель як особливо цінного природного ресурсу, що виконує екологічні, 

економічні та соціальні функції, ґрунтуючись на спеціальних принципах 

земельного права. 

Зважаючи на багатогранність норм земельного права, їх можна класифікувати 

на види із застосуванням різноманітних класифікаційних ознак. Зокрема, 

С. С. Алексєєв зазначає, що системність права визначає необхідність спеціалізації 

норм, що і визначає необхідність їх класифікації. Така спеціалізація може 

проявлятися у наступних видах: 1) диференціація (предметна та функціональна) 

зумовлена набуттям тією чи іншою галуззю права все більше специфічних ознак; 

2) конкретизація, в тому числі деталізація змісту нормативного регулювання; 

3) інтеграція, в тому числі узагальнення регламентації того єдиного, що притаманне 

групам суспільних відносин, їх принципам та засадам [3, c. 37]. 

Нормам земельного права притаманні усі наведені фактори, які зумовлюють 

їх класифікацію. Беручи до уваги диференціацію норм земельного права, їх можна 

виокремлювати за предметом правового регулювання поряд із нормами інших 

галузей права, а також залежно від виконуваних ними функцій поділяти на 

регулятивні та охоронні.  
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Регулятивні норми земельного права регламентують земельні відносини 

шляхом встановлення земельних прав та визначення земельних обов’язків 

учасникам земельних відносин. До регулятивних норм можна віднести норму, яка 

визначає порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних 

ділянок. Ця норма визначає конкретні правила поведінки суб’єктів земельних 

відносин – власників та землекористувачів, а також органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Для того, щоб земельна ділянка була віднесена 

до конкретної категорії у відповідності до ст. 20 ЗКУ [72], необхідно отримати 

рішення уповноваженого органу державної влади або місцевого самоврядування. 

Тому порядок зміни цільового призначення земельної ділянки вважається занадто 

формалізованим, пов’язаним із зверненням до багатьох інстанцій та таким, що 

потребує спрощення [107, c. 110].  

Прикладом охоронних норм земельного права є норми, які регулюють 

порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (ст. 156 

ЗКУ [72]) і тим самим забезпечують охорону задекларованих ЗКУ [72] земельних 

прав землевласників та землекористувачів. Т. В. Лісова стверджує про 

нерозривний зв'язок інституту відшкодування втрат із інститутом правової 

охорони земель, бо правова охорона земель як самостійний інститут земельного 

права, включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих, зокрема, на запобігання необґрунтованому вилученню земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, чому якраз і слугує 

інститут відшкодування втрат. Разом з тим інститут відшкодування втрат 

виокремлюється як самостійний функціональний інститут земельного права [131]. 

На нашу думку, норми, які регулюють порядок відшкодування втрат 

сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва, формують інститут 

правової охорони земель, оскільки відшкодування втрат є одним із засобів 

забезпечення правової охорони земель та земельних прав власників та 

користувачів відповідних земельних ділянок.  

За належністю норм права до таких підсистем як матеріальне та 

процесуальне, С. П. Погребняк виокремлює матеріальні та процесуальні норми 
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права [188, c. 139]. На відміну від суміжних галузей права, для земельного права не 

є характерним виокремлення двох самостійних підсистем: матеріальної – 

земельного права та процесуальної – земельно-процесуального права. Тому досить 

логічним є включення як регулятивних, так і охоронних норм у одну матеріальну 

галузь права – земельне право України. Це обумовлено міжгалузевим характером як 

самих охоронних норм земельного права, так і його інститутів, а також 

особливостями формування та розвитку земельного права як самостійної галузі 

права України. Регулятивні норми земельного права, своєю чергою, в залежності 

від характеру вміщеного у них розпорядження є дозвільними, зобов’язуючими та 

забороняючими.  

Матеріальна норма земельного права закріплює права та обов’язки суб’єктів 

земельних відносин. У межах матеріальних норм земельного права доцільно 

також виокремлювати процедурні норми, які носять організаційно-розпорядчий 

характер та в основному спрямовані на забезпечення реалізації конкретних прав 

та обов’язків суб’єктів земельних відносин [145, с.72; 147, с. 100-103]. Прикладом 

процедурної норми земельного права є стаття 21 ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» від 07.07.2011 р., яка визначає підстави та основні вимоги до внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру [214]. Процесуальні норми є 

вторинним регулятором суспільних відносин, оскільки містять правила про 

порядок реалізації норм матеріального права та вирішення земельних 

спорів [148]. Фактично, змістом процесуальних норм земельного права 

охоплюється юрисдикційна діяльність суду, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та органів 

місцевого самоврядування щодо вирішення земельних спорів та забезпечення 

відновлення порушеного земельного права [142, с.16-19] (ст. 158 ЗКУ [72]). 

Основним призначенням норм процесуального права є забезпечення реалізації 

права на захист [300]. Так, ст. 152 ЗКУ [64] визначає земельно-правові способи 

захисту прав на земельні ділянки. 

Норми земельного права можна також класифікувати за колом осіб [300, 

c. 282], на яких вони поширюють свою дію: загальні, спеціальні та виняткові 
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норми земельного права. Загальні норми земельного права поширюють свою дію 

на усіх суб’єктів земельних відносин, визначених у ч. 2 ст. 2 ЗКУ [72]. Спеціальні 

норми земельного права поширюють свою дію на окремих суб’єктів земельних 

відносин – їх можна класифікувати на норми, що адресовані власникам земельних 

ділянок та землекористувачам (орендарям; особам, які користуються земельними 

ділянками на праві постійного користування, тощо).  

Спеціальні норми земельного права також диференціюються в залежності 

від категорії та цільового призначення земельної ділянки. Зокрема, суб’єктами 

відносин із використання та набуття права власності на земельні ділянки с/г 

призначення можуть виступати фермерські господарства, сільськогосподарські 

підприємства та інші; спеціальними суб’єктами відносин із використання та 

набуття права власності на земельні ділянки житлової та громадської забудови 

можуть виступати житлово-будівельні (житлові) і гаражнобудівельні 

кооперативи, тощо. 

Окрім того, норми земельного права можуть бути винятковими, які роблять 

виняток із загальних правил поведінки та поширюють свою дію на окремих 

суб’єктів земельних відносин. Зокрема, норма ч. 4 ст. 81 ЗКУ [72] поширює свою 

дію на виняткове коло суб’єктів земельних відносин, а саме іноземців та осіб без 

громадянства. Аналогічна норма закріплена у ч. 2 ст. 13 ЛКУ [134].  

Таким чином, норми земельного права можна класифікувати із 

використанням загальнотеоретичних критеріїв класифікації: 1) за приналежністю 

до матеріальної чи процесуальної підсистем земельного права: матеріальні та 

процесуальні норми земельного права; 2) з огляду на виконувані ними функції: 

регулятивні та охоронні норми земельного права; 3) за колом осіб, на яких вони 

поширюють свою дію: загальні, спеціальні та виняткові норми земельного права. 

Норми земельного права об’єднуються у більш складні правові утворення – 

інститути земельного права. Інститутам земельного права України поряд із 

загальними ознаками інститутів права притаманні спеціальні (галузеві) ознаки. 

Інститут права є цілісним комплексом, який об’єднує відносно відособлену групу 

норм права, які регламентують однорідну сукупність суспільних відносин [279].  



36 
 

Доктринальні підходи до визначення інституту права та правового 

інституту є уніфікованими та тотожними. У поняття «інститут земельного права» 

та «правовий інститут земельного права» закладено однаковий зміст – об’єднана 

та цілісна сукупність норм земельного права, які регламентують однорідні 

земельні відносини. Зокрема, В. К. Гуревський під правовим інститутом 

земельного права розуміє систему взаємозалежних правових норм, які регулюють 

відносно відокремлену групу однорідних суспільних земельних відносин [69, 

c. 16]. І. І. Каракаш своєю чергою визначає правовий інститут земельного права як 

об´єднання взаємопов’язаних між собою правових норм, що регулюють відносно 

відособлену групу однорідних суспільних земельних відносин [66, c. 28, 68].  

Правовий інститут земельного права та інститут земельного права є 

однопорядковими поняттями, які спрямовані на визначення тотожних правових 

явищ – сукупності однорідних земельних відносин. Як випливає із тлумачного 

словника української мови: інститут – це сукупність правових норм у якій-небудь 

галузі суспільних відносин [29] Тобто, зазначений інститут є правовим, оскільки 

складається з норм права. У спеціальному юридичному словнику правовий 

інститут визначається як відокремлена група юридичних норм, що регулюють 

однорідні суспільні відносини [14]. Таким чином, основними ознаками, які 

об’єднують термін правовий інститут із інститутом права є єдність та 

уніфікованість норм права та однорідність суспільних відносин, які виступають 

предметом його регулювання.  

Так, А. М. Мірошниченко при дослідженні нормування як засобу правового 

регулювання звертається до аналізу інституту управління у сфері земельних 

відносин, інституту правової охорони земель [158, c. 55; 163, с.35-38;]. Водночас, 

автор використовує поняття правових інститутів земельного права, підкреслюючи 

їх взаємопов´язаність та взаємозалежність із класифікацією земельно-правового 

нормування за колом правовідносин [158, c. 56]. У такий спосіб 

А. М. Мірошниченко допускає можливість застосування як поняття «інститут 

земельного права», так і «правовий інститут земельного права» при дослідженні 

структурних елементів земельного права. 
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Аналогічної позиції дотримується І. І. Каракаш, який поряд із поняттям 

правових інститутів як структурних елементів системи земельного права, також 

застосовує поняття інститутів права при визначенні інституту державного 

управління земельними ресурсами та його субінститутів: землеустрою, правового 

забезпечення моніторингу земель, державного земельного кадастру тощо [66, 68]. 

Слід зазначити, що інститут права є тісно пов’язаним із нормативно-

правовим інститутом. Співвідношення нормативно-правового інституту права та 

інституту права можна зобразити як співвідношення цілого та частини. Насправді, 

інститут права поряд із інститутом законодавства є частинами нормативно-

правового інституту [141, с. 181-187].  

Досить вдале розмежування інституту права та нормативно-правового 

інституту було здійснено Л. А. Луць, яка визначила, що під інститутом права слід 

розуміти підсистему норм права, що регулює певну групу однорідних суспільних 

відносин [135, c. 156], а під нормативно-правовим інститутом – підсистему 

нормативно-правових приписів, що регулює певний вид (групу) однорідних 

суспільних відносин [135, c. 186]. Варто погодитися із вищенаведеною позицією 

та підсумувати, що інститут земельного права – це завжди підсистема норм 

земельного права, а нормативно-правовий інститут земельного права – підсистема 

нормативно-правових приписів земельного права, що формують систему джерел 

земельного права.  

Важливими ознаками інститутів земельного права є їх єдність, 

диференціація та їх багаторівнева структура. Єдність інститутів земельного права 

полягає у тому, що незважаючи на відносну самостійність кожного з них, вони 

спрямовані на формування єдиної галузі земельного права. Тому норми інститутів 

Загальної частини та норми інститутів Особливої частини земельного права 

повинні узгоджуватися та не суперечити один одному. Якщо ж виникне певна 

неузгодженість (суперечність) між нормою Загальної частини земельного права та 

нормою Особливої частини земельного права, необхідно застосовувати 

спеціальну норму. Тобто, при вирішенні правових колізій застосовується правило 

«спеціального закону», правило «спеціальної норми».  
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При цьому під «спеціальною нормою» слід розуміти лише таку норму 

(припис), правила якого враховують якусь особливу обставину, яка не була 

врахована при формулюванні загальної норми (припису). Тому не може бути 

достатньою підставою для визнання норми «спеціальною» лише її вужча сфера дії 

[157, c. 206]. Якщо буде відсутня регламентація суспільних відносин відповідною 

нормою Особливої частини земельного права, необхідно буде звертатися до норм 

Загальної частини земельного права, які регламентують подібні за змістом 

відносини. Тим самим норми Загальної частини земельного права є 

консолідуючим чинником усієї галузі земельного права. 

Диференціація як ознака інститутів земельного права проявляється в тому, 

що існує чіткий поділ інститутів земельного права на інститути Загальної та 

Особливої частин земельного права. При цьому їх розміщення у межах 

конкретної частини земельного права носить системний характер та визначає 

пріоритетність того чи іншого інституту земельного права у регулюванні 

земельних відносин. Так, серед інститутів Загальної частини земельного права 

першочергове значення у регулюванні земельних відносин має інститут права 

власності на землю. Тоді як поміж інститутів Особливої частини земельного 

права перше місце займає інститут правового режиму земель с/г призначення, що 

зумовлено особливою соціально-економічною цінністю зазначеної категорії 

земель та необхідністю забезпечення їх належної охорони. 

Багаторівневість структури інститутів земельного права відображається у 

тому, що більшість є складними та включають низку субінститутів, які є 

дотичними та тісно пов’язаними із конкретним інститутом земельного права.  

Виокремлення субінститутів у межах земельного права як галузі права має 

не лише теоретичне значення, але й практичне значення. Субінститути земельного 

права сприяють єдності інститутів земельного права завдяки об’єднанню у них 

норм, що є найближчими за конкретною вузькою сферою правового регулювання.  

До загальних ознак інститутів земельного права доцільно віднести: а) 

однорідний характер врегульованих ними відносин; б) комплекс (підсистема) 

норм земельного права; в) єдність та інтегрованість змісту норм, які формують 



39 
 

інститути земельного права. У земельному праві однорідність як ознака інститутів 

та норм земельного права проявляється у єдиних принципах, закріплених у ст. 5 

ЗКУ[72], які слугують базисом для формування структурних елементів системи 

земельного права, а також єдності мети, на задоволення якої кожен із інститутів 

спрямований: забезпечення раціонального використання та охорони земель, а 

також збереження та охорона земельного фонду України. 

Особливістю інститутів земельного права є об’єкт їх правового 

регулювання, яким виступає земля, що поєднує ознаки природного ресурсу; 

різновиду нерухомого майна; адміністративної території, на яку поширюється 

суверенітет держави; засобу виробництва; національного багатства. 

На відміну від інститутів суміжних галузей права, інститути земельного 

права забезпечують правове регулювання земельних відносин із використанням 

диспозитивного та імперативного методів правового регулювання. 

Н. М. Раданович аналізує загальнодозвільне регулювання земельних відносин в 

України та серед прикладів загальнодозвільного регулювання земельних відносин 

виокремлює: встановлення змісту та обсягу права власності на землю, 

закріплення інституту добросусідства та інституту земельного сервітуту, а також 

визначення обмежень у використанні земельних ділянок [276].  

На нашу думку, загальнодозвільне регулювання земельних відносин є 

яскравим прикладом поєднання диспозитивного та імперативного методів 

правового регулювання земельних відносин. Разом з тим, інститути земельного 

права є пронизаними екологічним змістом через те, що земля, в першу чергу, 

виступає одним із основних природних ресурсів держави, яка потребує особливої 

охорони.  

Інститутам земельного права притаманний їх еволюційний характер. 

Еволюція соціально-економічних відносин зумовлює трансформацію інститутів 

земельного права, розширення їх доктринального переліку та розгалуження їх 

змісту [146, с.32-34]. Одним із головних чинників таких змін є проведення 

земельної реформи в Україні, якою передбачено соціальні, економічні та 

організаційні заходи, які проводяться у державі з метою формування ринку 
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земель та адаптації норм земельного права України до аналогічних норм ЄС. 

Створення вільного ринку земель трактується як одна із передумов інтеграції 

України до ЄС. 

Істотне реформування інститутів земельного права розпочалося з 

проголошенням незалежності України. Із прийняттям Декларації про державний 

суверенітет України від 16 липня 1990 р. землю разом із іншими природними 

ресурсами, які знаходяться в межах території Української РСР проголошено 

власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки [223]. Таким 

чином, Декларацією було визнано землю невід´ємним багатством Української 

РСР. 

Одним із визначальних етапів у реформуванні інститутів земельного права 

стало прийняття ЗКУ у редакції від 2001 р. На відміну від ЗК УРСР від 

18.12.1990 р. прийняття чинного ЗКУ від 25.10.2001 р. сприяло розширенню 

доктринального переліку інститутів земельного права шляхом доповнення їх 

новими інститутами земельного права (інститут правового забезпечення 

землеустрою, інститутів правового режиму земель оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, ПЗФ та іншого природоохоронного призначення; інституту 

правового режиму земель для потреб оборони) та виділенням нових субінститутів 

земельного права у межах діючих інститутів земельного права (доповнення 

інституту землекористування субінститутом земельного сервітуту; інституту 

правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого 

призначення – субінститутом правового режиму земель енергетики; виділення 

субінституту державного земельного кадастру у межах інституту правового 

забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель). 

Із складного інституту правового режиму земель природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення було 

виокремлено чотири самостійні інститути Особливої частини земельного права, а 

саме: інститут правового режиму земель ПЗФ та іншого природоохоронного 

призначення, інститут правового режиму земель оздоровчого призначення, 
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інституту правового режиму земель рекреаційного призначення та інститут 

правового режиму земель історико-культурного призначення. 

Прикладами еволюції системи земельного права є також трансформація 

змісту його сучасних інститутів та виключення окремих інститутів із 

доктринально визначеного переліку. Зокрема, інститут правового режиму земель 

населених пунктів було трансформовано в інститут правового режиму земель 

житлової та громадської забудови, а інститут правового режиму земель лісового 

фонду в інститут правового режиму земель лісогосподарського призначення.  

Протягом дії ЗК УРСР норми, які регламентують правовий режим земель 

населених пунктів, виокремлювалися у самостійний інститут правового режиму 

земель населених пунктів з огляду на територіальне розміщення відповідних 

земельних ділянок [155, c. 352]. Однак із прийняттям чинного ЗКУ цей інститут 

земельного права було замінено інститутом правового режиму земель житлової та 

громадської забудови, що відповідає ключовому критерію класифікації інститутів 

Особливої частини земельного права за цільовим призначенням відповідної 

земельної ділянки.  

Разом із тим, зі змісту ст. 38 ЗКУ [72] вбачається, що також збережено 

умову територіального розміщення земельних ділянок як один із критеріїв 

виокремлення інституту правового режиму земель житлової та громадської 

забудови у самостійний інститут земельного права. Однак, розміщення земельних 

ділянок у межах населених пунктів не може розглядатися як єдина ідентифікуюча 

ознака вказаної категорії земель, оскільки земельні ділянки іншого цільового 

призначення (ПЗФ, історико-культурного призначення, тощо) можуть також 

знаходитися у межах населених пунктів. Вважаємо, що основною ознакою, яка 

відрізняє інститут правового режиму земель житлової та громадської забудови від 

суміжних інститутів земельного права, є характер діяльності, яка на них 

здійснюється: будівництво житлових та громадських будівель, а також інших 

об’єктів загального користування.  

Перетворення інституту правового режиму земель лісового фонду, норми 

якого було закріплено у ЗК УРСР [72], в інститут правового режиму земель 
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лісогосподарського призначення є позитивною тенденцією еволюції системи 

земельного права. Бо інститут правового режиму земель лісового фонду 

охоплював норми, які регламентували усі без виключення відносини щодо 

земельних ділянок, на яких знаходяться ліси, незалежно від їх основного 

цільового призначення та права власності на них. Таким чином, нормам цього 

інституту права була властива подвійна правова природа, що зумовлено 

знаходженням лісів у межах земель рекреаційного, оздоровчого, с/г призначення 

та земель ПЗФ. На практиці, це спричиняло конфлікти щодо пріоритетності 

правового режиму конкретної земельної ділянки та норм відповідного інституту 

земельного права, які необхідно застосовувати. Тому трансформація його в 

інститут правового режиму земель лісогосподарського призначення є 

обґрунтованою, оскільки основним цільовим призначенням цієї категорії земель є 

здійснення на них лісогосподарської діяльності. Ця діяльність обумовлює 

специфіку суб’єктного складу та об’єктного складу зазначених відносин.  

Еволюція системи земельного права також проявляється у розширенні 

змісту інститутів земельного права шляхом наповнення його новими нормами. 

Наприклад, до моменту прийняття чинного ЗКУ у структуру інституту 

землекористування не включався субінститут земельного сервітуту. Але 

кардинальні перетворення відносин власності на землю в процесі зміни 

землеустрою … створили передумови для застосування земельних сервітутів [75, 

c. 248]. Цивільно-правовий інститут сервітуту було істотно деталізовано шляхом 

закріплення у ЗКУ [72] особливостей земельного сервітуту (конкретизовано зміст 

права земельного сервітуту; види права земельного сервітуту та підстави його 

припинення). Із прийняттям у 2003 році ЦКУ [320] і детальним врегулюванням у 

його змісті відносин суперфіцію та емфітевзису було також доповнено ЗКУ 

Главою 16-1 «Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб або для забудови» [72].  

У процесі реформування земельних відносин також було розширено зміст 

інституту правового режиму земель с/г призначення та доповнено його нормами, 

які визначають правовий режим земельних ділянок, які надаються оптовим 
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ринкам сільськогосподарської продукції для розміщення власної інфраструктури. 

На нашу думку, наведене слід трактувати як негативну тенденцію у правовому 

регулюванні земельних відносин, оскільки необґрунтовано включати до переліку 

суб’єктів сільськогосподарського використання земель оптові ринки 

сільськогосподарської продукції, предмет діяльності яких не узгоджується із 

цільовим призначенням вказаних земельних ділянок.  

Про суперечність включення норм, які регламентують порядок 

використання оптовими ринками сільськогосподарської продукції земель с/г 

призначення для розміщення їх власної інфраструктури, до інституту правового 

режиму земель с/г призначення стверджує М. Я. Ващишин. З її точки зору, це не 

узгоджується з приписами ст. 23 ЗКУ [72], яка закріплює принцип пріоритетності 

земель с/г призначення, оскільки оптові ринки сільськогосподарської продукції не 

використовують надані їм земельні ділянки як основний засіб виробництва 

сільськогосподарської продукції, бо не є сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Натомість, вони використовують землі с/г призначення як 

просторово-операційний базис, тобто територіальну основу своєї діяльності [25]. 

Погоджуємося із висловленою науковою позицією, оскільки норми, які 

визначають правовий режим земельних ділянок, які виступають територіально-

операційним базисом для розміщення відповідної інфраструктури, в тому числі 

громадських будівель, охоплюються змістом інституту правового режиму земель 

житлової та громадської забудови. 

Внаслідок реформування земельних відносин було істотно видозмінено 

доктринально обґрунтований перелік інститутів земельного права. У порівняні із 

ЗК УРСР [74] чинний ЗКУ [73] уже не виокремлює землі запасу як окрему цільову 

категорію земель. ЗК УРСР [74] визначав землі запасу як всі землі, не передані у 

власність або не надані у постійне користування. До них належали також землі, 

право власності або користування якими припинено відповідно до статей 27 і 28 

цього Кодексу [74]. При цьому основним призначенням вказаних земель 

визначено передачу у власність або надання у користування, в тому числі в 

оренду, переважно для сільськогосподарських потреб [74]. Фактично, землі запасу 
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переважно використовувалися у сільськогосподарських цілях, що свідчить про їх 

подвійний правовий режим. Бо незважаючи на своє с/г призначення, 

законодавцем вказані землі було віднесено до земель запасу. Натомість, за 

чинним ЗКУ перебування земель у запасі має перехідний (тимчасовий) характер. 

Встановлено, що земельні ділянки державної і комунальної власності, які 

перебували у користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій, що ліквідуються, включаються до земель запасу або передаються у 

власність чи користування відповідно до цього Кодексу [72].  

Вважаємо, що оскільки критерієм поділу інститутів Особливої частини 

земельного права на види є відповідне цільове призначення земельної ділянки, 

яка виступає об´єктом їх правового регулювання, необґрунтовано виокремлювати 

інститут правового режиму земель запасу у межах Особливої частини земельного 

права. Бо відповідні норми не регламентують особливості цільового призначення 

конкретної земельної ділянки, а лише визначають її тимчасовий стан. 

Хоча, згідно приписів Наказу Державного комітету України із земельних 

ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» 

від 23.07.2010 р. № 548 землі запасу, резерву та загального користування є 

самостійною цільовою категорією земель. На нашу думку, виділення на 

підзаконному рівні самостійної цільової категорії земель – землі запасу, резерву 

та загального користування у складі земельного фонду України є невиправданим, 

оскільки ця категорія земель не характеризується власним правовим режимом, 

оскільки у запасі можуть перебувати як землі с/г призначення, так і будь-якої із 

інших цільових категорій земель, а також суперечить визначеному у ст. 19 

ЗКУ [72] переліку категорій земель. Окрім того, перебування земель у запасі та 

резерві є тимчасовим (перехідним) станом.  

Класифікація видів цільового призначення визначає поділ земель на окремі 

види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим 

режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних 

об'єктів [229]. Саме правовий режим конкретної земельної ділянки є тим 

основним критерієм, із застосуванням якого здійснюється класифікація земельних 
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ділянок на відповідні цільові категорії. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне 

внести зміни до Класифікації видів цільового призначення земельних ділянок та 

виключити із його переліку землі запасу, резерву та об’єктів загального 

користування як самостійну категорію земель. 

Окремі представники земельно-правової доктрини визначають комплексний 

характер як одну із властивостей деяких інститутів земельного права. Зокрема, 

відносять інститут державного управління у сфері використання земель до 

комплексних, оскільки він включає низку субінститутів земельного права: 

державного земельного кадастру, державної реєстрації речових прав на землю, 

землеустрою, моніторингу земель, контролю за використанням та охороною 

земель [65, c. 16]. Насправді, автор, стверджуючи про наявність комплексних 

інститутів земельного права, заперечує самостійність земельного права як окремої 

галузі права. Бо комплексність правових інститутів може проявлятися у 

наступному: 1) норми однієї галузі застосовуються в іншій галузі; 2) норми 

закріплюються, як правило, у джерелах галузі, яка їх запозичує; 3) норми 

проходять змістовну переробку (модифікацію) відповідно до специфіки предмета 

та (або) методу галузі що їх запозичила; 4) норми застосовуються виключно у 

межах однієї галузі права, яка їх запозичила [306]. Фактично, йдеться про 

поєднання у межах одного інституту норм, які належать до кількох самостійних 

галузей права.  

Вважаємо, позицію щодо виокремлення комплексних інститутів земельного 

права необґрунтованою. Науковцем невиправдано здійснено підміну понять 

«комплексний» характер та «складний» характер, оскільки інститут земельного 

права складається із самостійних субінститутів земельного права, які є яскравим 

прикладом складного інституту права. Н. Г. Осипов класифікував інститути 

земельного права на прості та складні в залежності від їх структурної 

побудови [182, c. 82]. Бо комплексність як ознака може бути лише властива 

інститутам законодавства, а не інститутам права, оскільки для інститутів права 

характерна системність, порядковість, а також знаходження кожної норми права 

на конкретному місці у межах інституту права. Тоді як комплексність у будь-який 
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спосіб заперечує самостійність структурних елементів конкретної галузі права та 

підтверджує їх чужу природу для відповідної галузі права [61, c. 6]. 

Інститути земельного права є досить різноманітними, що зумовлено 

поєднанням у предметі правового регулювання земельного права властивостей 

землі як нерухомого майна (правовий режим, визначений цивільним правом), як 

природного ресурсу (потребує належної охорони нормами екологічного права), як 

територіального базису або адміністративної території з чітко визначеними 

кордонами та правами на неї (регламентується із застосуванням норм 

адміністративного та конституційного права), засобу виробництва (аграрного 

права, оскільки на землях вирощується сільськогосподарська продукція). Тому 

мова йде про запозичення норм суміжних галузей права, необхідних для 

забезпечення належного функціонування земельних правовідносин, а не про 

подвійну правову природу норм земельного права України. 

Таким чином, комплексність як ознака правового інституту земельного 

права нівелює їх самостійність, а також заперечує однорідність предмету 

правового регулювання. Однорідність земельних відносин як предмету правового 

регулювання зумовлена також комбінованим (диспозитивно-імперативним) 

методом правового регулювання, принципами, колом суб’єктів тощо.  

Інститутам земельного права притаманні усі особливості земельного права 

як галузі права, котрі не характерні іншим галузям права. Бо предмет земельного 

права як галузі права є унікальним та не може виступати спільним предметом 

регулювання суміжних галузей права. Зокрема, стаття 9 ЗКУ чітко закріплює, що 

положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які 

виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, якщо 

вони не врегульовані іншими актами законодавства [72]. 

Інститут земельного права – це сукупність загальних чи спеціальних норм 

земельного права, що регулюють однорідну сукупність земельних відносин, котрі 

можуть мати публічно-правовий чи приватно-правовий характер, та є формально 

вираженими у інституційних законах та ЗКУ. 
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Диференціація земельних відносин сприяє виділенню окремих інститутів у 

межах Загальної частини земельного права, які мають своїм предметом правового 

регулювання конкретний вид земельних відносин. Так, правомірно В. І. Федорович 

стверджує, що при класифікації інститутів Загальної частини земельного права на 

першому місці потрібно виділяти інститут права власності на землю [315], оскільки 

він є підґрунтям для формування та розвитку інших інститутів як Загальної, так і 

Особливої частини земельного права.  

Однак, при класифікації інститутів земельного права також необхідно 

враховувати метод правового регулювання земельного права, принципи, цільове 

призначення земельної ділянки. Роль методу правового регулювання у 

класифікації інститутів земельного права проявляється при розмежуванні 

приватних та публічних інститутів земельного права. До приватно-правових 

інститутів земельного права однозначно необхідно відносити інститути права 

власності на землю та права землекористування, тоді як до складу публічно-

правових інститутів належать: інститут державного управління у сфері земельних 

відносин, інститут правової охорони земель, інститут захисту та відновлення 

порушених земельних прав, тощо.  

Принципи земельного права також мають важливий вплив на зміст 

інститутів земельного права, оскільки в залежності від конкретних принципів, які 

закладені в побудову конкретного інституту права, інститути земельного права 

можна поділяти на інститути економічної, екологічної та соціальної 

спрямованості [136, с.28-30]. Зокрема, інститут права власності на землю є 

яскравим прикладом економічно спрямованого інституту земельного права, 

оскільки основною його метою є формування вільного обігу земель. Екологічно 

спрямованими є інститут правової охорони земель та інститут правового режиму 

земель ПЗФ, тощо. Соціально спрямованим виступатиме інститут правового 

режиму земель житлової та громадської забудови, тощо. Проте, така класифікація 

інститутів земельного права є досить умовною, оскільки більшість з них 

ґрунтуються на усіх принципах земельного права.  
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Цільове призначення земельної ділянки виступає критерієм класифікації 

інститутів Особливої частини земельного права, бо правовий режим земельних 

ділянок різних цільових категорій зумовлює особливий порядок набуття, зміни, 

припинення речових прав на них, їх використання та забезпечення їх правової 

охорони.  

Інститути земельного права традиційно класифікують на інститути 

Загальної та Особливої частин земельного права. На думку В. І. Федоровича, 

критерієм такої класифікації є їх спеціалізація, яка передусім зумовлена 

особливостями об’єкта правового регулювання – земель. Загальні інститути 

земельного права об’єднують норми, які є загальними за своїм характером та 

виступають базисом для формування спеціальних інститутів земельного права. 

Спеціальні інститути земельного права формуються завдяки об’єднанню норм 

земельного права, які регламентують правовий режим використання та набуття 

речових права на земельні ділянки різних цільових категорій [315]. Тобто, 

спільною ознакою інститутів Особливої частини земельного права є особлива 

правова природа земельної ділянки, яка виступає об’єктом їх правового 

регулювання. При цьому пріоритетне значення при регламентації різних цільових 

категорій земельних ділянок надається земельним ділянкам с/г призначення. Тому 

інститут правового режиму земель с/г призначення висувається на перше місце 

серед усіх інститутів Особливої частини земельного права. Бо землі, придатні для 

потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для 

сільськогосподарського використання [72]. 

Ключовим критерієм для виокремлення Загальної та Особливої частин 

земельного права є функції норм земельного права, які формують конкретні 

інститути земельного права. У залежності від функцій у правовому механізмі 

норми права, які на основі однорідності врегульованих ними відносин, 

об’єднуються в інститути права можуть бути вихідними (установчими), 

загальними та спеціальними. Терміни «особливий та спеціальний є відмінними за 

своїм змістом. Зокрема, термін «спеціальний» визначається як призначений 

виключно для кого-, чого-небудь; який має особливе призначення. А термін 
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«особливий» розглядається у двох значеннях: 1) який чимось виділяється серед 

інших, не такий, як інші, не схожий на інші; незвичайний, винятковий; 2) який 

має спеціальне завдання, призначення [61]. Таким чином, ключовою відмінністю 

термінів «спеціальний» та «особливий» є винятковість їх призначення. Разом з 

тим у правовій доктрині не виокремлюється та не досліджується така категорія 

норм як «особливі норми права». Термін «спеціальний» варто застосовувати для 

позначення інститутів земельного права, які визначають правовий режим окремих 

категорій земель, особливості їх використання, порядок набуття їх у власність, 

припинення прав на них, тощо. Тому ми поділяємо позицію І. І. Каракаша, що 

систему земельного права формує Загальна та Спеціальна частини, але в жодному 

разі не Особлива [66, c. 29, 68]. Проте, з метою запобігання плутанини у 

дисертації будемо застосовувати термін «особлива» для позначення однієї із 

частин земельного права, яка об’єднує спеціальні інститути земельного права.  

Кожна із частин земельного права (Загальна та Особлива частини) відіграє 

особливу роль у побудові чіткої системи земельного права. Загальна частина 

галузі права свідчить про самостійність відповідної галузі права, якій притаманні 

власні інститути права та власні норми права [4, c. 375]. Інститути Загальної 

частини виступають базисом для формування інститутів Особливої частини 

земельного права. Без загальних інститутів земельного права та Загальної частини 

земельного права існування та дія спеціальних інститутів земельного права та 

Особливої частини земельного права була б неможливою. Зокрема, інститут права 

власності на землю є одним із основоположних інститутів Загальної частини 

земельного права. При цьому, вказаний інститут є тісно пов’язаним із інститутом 

правового режиму земель с/г призначення, земель житлової та громадського 

забудови, тощо, бо кожен із них безпосередньо або опосередковано регламентує 

порядок набуття та припинення права власності на одну із зазначених цільових 

категорій земельних ділянок.  

Перелік інститутів Загальної частини земельного права було запропоновано 

А. М. Мірошниченком. На його думку, до інститутів Загальної частини 

земельного права слід включати інститут права власності на землю; інститут 
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права землекористування; інститут правового забезпечення набуття прав на 

землю; інститут правового регулювання плати за землю; інститут правового 

забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель; 

інститут правової охорони земель; інститут юридичної відповідальності за 

порушення земельного законодавства [155]. Такий перелік інститутів Загальної 

частини земельного права є примірний та потребує більшої конкретизації, 

оскільки не визначено місце норм, які регламентують порядок вирішення 

земельних спорів, порядок здійснення землеустрою, які не охоплюються змістом 

вищезазначених інститутів.  

Окрім того, не вважаємо обґрунтованим включати у перелік інститутів 

Загальної частини земельного права інститут правового регулювання плати за 

землю, оскільки він є виключно інститутом фінансового права, бо земля не 

виступає його безпосереднім об´єктом правового регулювання, а земельні 

відносини не є предметом його правового регулювання. Натомість, норми 

вказаного інституту фінансового права забезпечують правове регулювання 

суспільних відносин щодо виконання власниками земельних ділянок, земельних 

паїв або землекористувачами публічних обов’язків щодо сплати обов’язкових 

платежів (земельних податків) на користь держави.  

Вважаємо також недоцільно виокремлювати у межах Загальної частини 

земельного права інститут правового забезпечення набуття прав на землю як 

самостійний інститут права. Бо норми, які регламентують як сам порядок та 

правові підстави набуття або ж припинення прав на землю становлять невід´ємну 

частину інститутів права власності на землю та права землекористування. Бо без 

цих норм ні право власності на землю, ні право землекористування не може 

виникнути. 

О. А. Самончик та Д. В. Бусуйок також включають інститут обмежень прав 

на землю до системи земельного права України, але по-різному трактують їх роль 

у системі земельного права. Зокрема О. А. Самончик визначає, що норми, які 

регулюють обмеження прав на землю, формують предметний правовий 

інститут [286]; а Д. В. Бусуйок розглядає інститут обмежень прав на землю як 
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функціональний інститут земельного права; при цьому інститут зон з особливими 

умовами землекористування, інститут добросусідства, інститут земельного 

сервітуту трактує як предметні інститути земельного права [20, c. 32]. На нашу 

думку, однією із основних ознак інституту земельного права є його предмет 

правового регулювання, а саме: однорідність врегульованих ним відносин. Тобто, 

норми, які формують конкретний інститут земельного права, характеризуються 

певною автономією, яка проявляється у властивих для нього поняттях, завданнях 

та принципах. 

Натомість, норми, які забезпечують правове регулювання обмежень прав на 

землю не є однорідними, оскільки полягають у встановленні зон із особливим 

режимом землекористування (зокрема, охоронних зон територій та об’єктів ПЗФ; 

округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони на землях оздоровчого 

призначення; зон охорони пам´яток на землях історико-культурного призначення; 

водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та смуг відведення на землях 

водного фонду; охоронних зон у межах земель трубопровідного транспорту, 

земель зв’язку, земель енергетичної системи та земель оборони, тощо); у 

закріпленні загальних обов’язків землевласників та землекористувачів (ст. 91, 

ст. 96 ЗКУ [72]); у визначенні порядку використання земельних ділянок сусідів; у 

встановленні сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Таким чином, норми, які 

забезпечують правове регулювання обмежень прав на землю, в залежності від 

сфери свого правового регулювання охоплюються змістом самостійних інститутів 

Загальної (інститут права власності на землю, інститут землекористування із 

характерними для нього субінститутами земельного сервітуту, емфітевзису та 

суперфіцію) та Особливої частин земельного права (інститути правового режиму 

земель ПЗФ та іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого 

призначення, земель історико-культурного призначення, земель водного фонду, 

тощо).  

Інститутам Загальної частини земельного права, окрім загальних ознак 

властивих усім інститутам права, притаманні спеціальні ознаки, що зумовлені 

специфікою норм земельного права, а саме: 
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- базовий (засадничий) характер закріплених ними норм, оскільки вони є 

основою для побудови цілісної системи земельного права. Зокрема, пріоритетне 

місце серед інститутів Загальної частини земельного права посідає інститут права 

власності на землю. Норми цього інституту є спорідненими та тісно 

взаємопов’язаними із нормами усіх інститутів Особливої частини земельного 

права; 

- загальний характер норм зазначених інститутів права, оскільки вони 

узагальнено регламентують земельні відносини щодо всіх категорій та цільового 

призначення земельних ділянок. Зазначена ознака суттєво вирізняє інститути 

Загальної частини земельного права від інститутів Особливої частини земельного 

права, які мають спеціальний (диференційований) характер; 

- законодавчим закріпленням норм вказаних інститутів не лише у ЗКУ 

[72], але й у відповідних інституційних законах: ЗУ «Про оренду землі» від 

06.10.1998 р. [245], ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. [237], ЗУ «Про 

державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. [214], ЗУ «Про охорону земель» 

від 19.06.2003 р. [248] тощо. 

- за своєю структурною побудовою інститути Загальної частини 

земельного права можуть бути як простими (інститут права власності на землю), 

так і складними (інститут правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення і охорони земель). Складні інститути Загальної 

частини земельного права – це ті інститути, які з огляду на великий масив 

врегульованих ними відносин потребують виокремлення у їх межах менших 

структурних одиниць – субінститутів земельного права. 

- ґрунтуються на загальних принципах земельного права, закріплених у 

ст. 5 ЗКУ [72]. Так, принцип забезпечення рівності права власності на землю 

громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави найповніше 

проявляється в інституті права власності на землю, а інститут правової охорони 

земель пронизаний принципом забезпечення раціонального використання та 

охорони земель. 
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Інститути Загальної частини земельного права доцільно класифікувати з 

огляду на їх предмет правового регулювання, тобто конкретну сукупність 

земельних відносин, на регулювання якої вони спрямовані. Вважаємо за доцільне 

виокремити наступні інститути Загальної частини земельного права: 1) інститут 

права власності на землю; 2) інститут права землекористування, у межах якого 

необхідно виділяти самостійні субінститути: оренди землі, постійного 

користування землею, земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію; 3) 

інститут правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення 

та охорони земель, який включає субінститути державного земельного кадастру, 

моніторингу земель, контролю за використанням та охороною земель; 4) інститут 

правового забезпечення землеустрою; 5) інститут правової охорони земель; 6) 

інститут захисту та відновлення порушених земельних прав.  

Інститути Особливої частини земельного права виступають спеціальними 

щодо інститутів Загальної частини земельного права. Проте, їх спеціальний 

характер ніяким чином не нівелює їх роль та значення у регулюванні земельних 

відносин, а тим більше не може служити підставою для трактування їх 

службовими або ж підпорядкованими інститутам Загальної частини земельного 

права. Бо при наявності певних колізій між нормами Загальної та Особливої 

частини земельного права, перевага надаватиметься спеціальній нормі права, яка 

більш детально регламентує конкретний вид земельних відносин.  

Інститутам Особливої частини земельного права притаманні галузеві 

ознаки, які характеризують їх як правові утворення Особливої частини 

земельного права. До галузевих ознак інститутів Особливої частини земельного 

права доцільно віднести наступні: 1) базовим критерієм диференціації інститутів 

у межах Особливої частини земельного права є цільове призначення окремої 

категорії земель; 2) правовий режим окремих категорій земель закладено в основу 

формування кожного із інститутів Особливої частини земельного права; 3) 

безпосереднім об´єктом правового регулювання виступає земельна ділянка як 

особливо цінний природній ресурс нашої держави, а додатковим – ліси, води, 

надра, лікувальні та інші природні ресурси, які є невід’ємно пов’язані із 
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земельною ділянкою; 4) визначають сукупність прав та обов’язків суб’єктів 

земельних відносин не лише щодо земельної ділянки, але й щодо всіх об’єктів, які 

на ній знаходяться, а саме: об’єктів культурної спадщини, житлових будинків, 

меліоративних споруд тощо; 5) відсутня тісна взаємозалежність між собою 

інститутів Особливої частини земельного права. Кожен із них є самостійним та 

незалежним правовим утворенням, норми якого діють відносно незалежно від 

норм суміжних інститутів Особливої частини земельного права; 6) структуровано 

інститути Особливої частини в залежності від природної, економічної та 

соціальної цінності конкретної земельної ділянки. 

Основним критерієм для класифікації інститутів Особливої частини 

земельного права є цільове призначення конкретної земельної ділянки. З огляду 

на цільове призначення конкретної земельної ділянки інститути Особливої 

частини земельного права доцільно поділяти на наступні види: 1) інститут 

правового режиму земель с/г призначення; 2) інститут правового режиму земель 

житлової та громадської забудови; 3) інститут правового режиму земель ПЗФ та 

іншого природоохоронного призначення; 4) інститут правового режиму земель 

оздоровчого призначення; 5) інститут правового режиму земель історико-

культурного призначення; 6) інститут правового режиму земель 

лісогосподарського призначення; 7) інститут правового режиму земель водного 

фонду; 8) інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного 

призначення; 9) інститут правового режиму земель для потреб оборони. 

Поділ земельного права на Загальну та Особливу частини відіграє важливу 

роль у практичному застосуванні усієї системи норм земельного права. Норми 

Загальної частини земельного права сформовані на основі використання 

індуктивного методу [299]: за допомогою переходу від аналізу окремих 

(конкретних) приписів до формування загальних (спільних) приписів. Загальна 

частина земельного права забезпечує однорідність її правових інститутів та 

єдність норм земельного права, а також відповідність та узгодженість норм та 

інститутів Особливої частини земельного права із нормами та інститутами 

Загальної частини земельного права. Загальна частина земельного права 
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забезпечує однозначність, чіткість, уніфікований підхід до регламентування 

земельних відносин та усуває прогалини у регулюванні земельних відносин 

нормами Особливої частини земельного права. 

Таким чином, структуру системи земельного права формують норми 

земельного права та субінститути земельного права, які на основі однорідності 

врегульованих ними відносин об’єднуються в інститути земельного права. З 

огляду на предмет правового регулювання здійснюється диференціація інститутів 

Загальної частини земельного права, а керуючись цільовим призначенням 

земельної ділянки – Особливої частини земельного права.  

 

1.3  Співвідношення систем земельного права та джерел земельного права 

 

У земельно-правовій доктрині здебільшого досліджується співвідношення 

систем земельного права та земельного законодавства [296, c. 469]. Хоча норми 

земельного права набули своє формальне вираження не лише у законах, але й в 

інших джерелах земельного права. На нашу думку, до джерел земельного права 

варто також включати судовий прецедент та правову доктрину.  

Система джерел земельного права виступає зовнішньою формою вираження 

норм та інститутів системи земельного права. Система земельного права 

співвідноситься із системою джерел земельного права як зміст та форма. Зв'язок 

цих систем проявляється у наступному: а) форма та зміст права перебувають у 

діалектичній єдності та взаємодії; б) форма права і його зміст виступають як дві 

різні площини, два різні зрізи права; в) форма права та його зміст переходять одне 

в одне, тобто стосовно одних явищ правової дійсності вона виступає як форма, а 

щодо інших – як зміст, і навпаки; г) форма права є динамічною і перебуває у 

постійному русі та розвитку. Стійка за природою, форма права під впливом зміни 

змісту права та навколишнього середовища, також змінюється [184, c. 13]. 

Базовою формою вираження норм та інститутів земельного права виступає 

закон. Сукупність законів, які закріплюють норми та інститути земельного права, 

формують систему земельного законодавства. Доцільно зазначити, що земельне 
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законодавство можна трактувати у широкому та вузькому розуміннях. У 

широкому розумінні земельне законодавство – це система законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, які регламентують порядок виникнення, зміни та 

припинення земельних відносин, що формують предмет земельного права.  

Вузьке розуміння земельного законодавства обмежує його зміст лише 

законами та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими парламентом 

України. Таке трактування земельного законодавства зумовлено перш за все 

конституційним положенням, яке визначає, що єдиним органом законодавчої 

влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, яка приймає закони, 

постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, 

передбачених цією Конституцією [105]. Більш того, ч. 2 ст. 14 КУ передбачено, 

що право власності на землю…набувається і реалізується громадянами, 

юридичними особами та державою виключно відповідно до закону [105], що 

підтверджує значимість землі як основного національного багатства, що 

перебуває під особливою охороною держави і можливістю її регламентації 

виключно нормами, що мають вищу юридичну силу.  

З огляду на відсутність уніфікованого визначення поняття «законодавство», 

на практиці виникає багато дискусій з приводу доцільності включення постанов 

ВРУ, указів Президента України, декретів та постанов КМУ в розуміння поняття 

«законодавство». У цьому контексті, доцільно звернутися до Рішення КСУ у 

справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок 

щодо офіційного тлумачення частини третьої ст. 21 Кодексу законів про працю 

України (справа про тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня 1998 року 

у справі № 17/81-97 № 1-1/98 [254], у якому визначається, що «законодавство» 

досить широко використовується у правовій системі в основному у значенні як 

сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи 

іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права.  

Відтак, КСУ дійшов висновку, що термін «законодавство» у частині третій 

ст.21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосування 

контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним 
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охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана ВРУ, а також постанови ВРУ, укази Президента 

України, декрети і постанови КМУ, прийняті в межах їх повноважень та 

відповідно до КУ і законів України [283]. Вважаємо, що таке широке трактування 

законодавства обумовлене недосконалістю чинної правової системи, оскільки 

відсутність базових законодавчих актів призводила до прийняття низки 

підзаконних актів, які заповнювали відповідні прогалини у законодавчому 

регулюванні. Однак, таке широке розуміння поняття законодавства повинно мати 

тимчасовий характер.  

Тому при дослідженні системи земельного законодавства необхідно 

керуватися широким розумінням терміну «законодавство» як такого, що поряд із 

земельними законами, включає підзаконні нормативно-правові акти, які 

спрямовані на регламентацію земельних відносин. У процесі проведення 

земельної реформи виникла необхідність у заповненні прогалин у нормативно-

правовому регулюванні земельних відносин. Саме підзаконні нормативно-правові 

акти переважно у формі указів Президента України (зокрема: Указ Президента 

України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 р. [257]; 

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян 

– власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 р. [225]; 

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників 

земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 19.08.2008 р. [243] тощо) 

виступали таким засобом подолання відповідних прогалин.  

Зважаючи на те, що система земельного законодавства є складовою системи 

джерел земельного права, тому актуальним є також дослідження співвідношення 

систем земельного права та земельного законодавства.  

Співвідношення систем земельного права та земельного законодавства є 

предметом дослідження В. Д. Сидор [296, c. 469], В. І. Федорович [315]. 

В. Д. Сидор визначає, що основним призначенням системи земельного 

законодавства щодо системи земельного права є забезпечення ясності і 
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доступності земельно-правової інформації, встановлення чіткої ієрархії 

юридичних норм за їх юридичною силою [296, c. 469]. Вважаємо за доцільне 

погодитися із вказаною позицією, оскільки система земельного законодавства є 

суб’єктивним явищем, бо формується внаслідок діяльності людини 

(законодавчого органу), а система земельного права формується внаслідок дії 

об’єктивних факторів, зокрема функціями землі як природного ресурсу, який 

потребує належної правової регламентації. Наприклад, потреба визначення 

правового режиму земель енергетики чи промисловості вимагає їх самостійного 

правового регулювання шляхом прийняття відповідного законодавчого акту.  

Система земельного права визначає цілі та завдання розвитку системи 

земельного законодавства [296, c. 145]. Зокрема, на сьогодні актуальним є питання 

належної реалізації норм інституту правового режиму земель с/г призначення 

шляхом скасування мораторію на відчуження земель с/г призначення та 

впровадження вільного ринку землі. Український законодавець є лише на шляху 

до втілення зазначених цілей шляхом розробки законопроекту «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» [151; 167]. Таким чином, економіка, соціум, 

стан довкілля та інші об’єктивні чинники визначають, які саме земельні відносини 

вимагають додаткової правової регламентації та які нормативно-правові акти 

необхідно прийняти.  

В. І. Федорович, характеризуючи співвідношення системи земельного права 

та системи земельного законодавства, визначає їх наступні особливості: а) 

система земельного права – це сукупність правових норм, а система 

законодавства – це сукупність джерел, що є формою вираження правових норм; б) 

система земельного права характеризує внутрішню будову права, а система 

законодавства – це зовнішня, видима форма права; в) система земельного права 

носить об`єктивний характер, що відбиває стан суспільних відносин, а в системі 

законодавства значне місце посідає суб`єктивний чинник, визначений потребами 

юридичної практики; г) система земельного права є сукупністю норм права, 

розділених за інституційною ознакою (за інститутами земельного права), а 

система законодавства – це сукупність нормативних актів, яка будується як з 
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врахуванням галузевої приналежності, так і без його врахування; д) первинним 

елементом системи земельного права є норма права, що складається з гіпотези, 

диспозиції і санкції, а первинним елементом системи законодавства є стаття 

нормативно-правового акта, яка не завжди має всі структурні елементи [315]. 

Загалом, слід погодитися із обґрунтованою автором порівняльною 

характеристикою системи земельного права та системи земельного законодавства. 

Однак, доцільно доповнити, що система земельного законодавства є основним, 

але не єдиним джерелом зовнішнього вираження норм земельного права, які 

формують систему земельного права України. 

Фундаментом для формування системи земельного законодавства України є 

Декларація про державний суверенітет України, яку було прийнято 16 липня 

1990р.; у ній було закріплено, що земля, її надра, повітряний простір, водні та 

інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, 

природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений 

на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету 

Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних 

потреб її громадян [223].  

Наведене положення було частково видозмінено та закріплено у ст. 13 КУ 

[105]. Окрім того, у ст. 14 КУ також закріплено спеціальну земельно-правову 

норму, згідно якої земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право 

набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою 

виключно відповідно до закону [105]. Ці нормативно-правові акти в частині 

формування нормативно-правових приписів системи земельного законодавства 

вийшли істотно на крок вперед порівняно із діючим на той час Земельним 

кодексом УРСР [74], оскільки закріпили право власності українського народу на 

землю, а також рівність права власності на землю громадян, юридичних осіб та 

держави.  
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Приписи статей 13, 14 КУ [105] визначають напрямок побудови системи 

земельного права як галузі права. У зв’язку з цим усі інші земельні закони 

повинні ґрунтуватися виключно на вказаних приписах і не суперечити їм. 

Аналогічні позиції були висловлені В.В. Носіком [2, с.15-45], В.Д. Сидор [2, с.67-

86]. 

Базовим нормативно-правовим актом, який формує основу системи 

земельного законодавства є ЗКУ. ЗКУ складається Розділу І. Загальної частини та 

інших розділів: ІІ. Землі України, ІІІ. Права на землю, IV. Набуття і реалізація 

права на землю, V. Гарантії прав на землю, VI. Охорона земель. VII. Управління в 

галузі використання й охорони земель. VIII. Відповідальність за порушення 

земельного законодавства. IX. Прикінцеві положення. Розділу X. Перехідні 

положення [72], у яких об’єднано як інститути Загальної частини, так і інститути 

Особливої частини земельного права. Це свідчить про відсутність системності у 

формуванні приписів ЗКУ та невідповідність їх системі земельного права як 

галузі права, оскільки немає чіткого розмежування та диференціації інститутів 

Загальної та Особливої частин земельного права. Такий поділ інститутів 

земельного права з прив’язкою до конкретної Глави або Розділу ЗКУ також 

прослідковується у навчальному підручнику із земельного права за редакцією 

В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича, М. В. Шульги. Автори вважають, що інститути 

земельного права (глави ЗКУ) групуються в окремі розділи, кожний із яких можна 

розглядати як підгалузь земельного права або ж як укрупнений інститут 

земельного права, якщо у розділі міститься невелика кількість глав [291, c. 43]. 

Вважаємо, що необґрунтовано ототожнювати інститути земельного права як 

галузі права із інститутами земельного законодавства, які досить часто не 

співпадають. Бо інститут земельного права – це зміст, а інститут земельного 

законодавства – це форма, виражена у пунктах, статях, розділах та главах ЗКУ та 

інших спеціальних земельних законів. Інститут земельного права є логічним 

об´єднанням норм земельного права, які регулюють однорідні земельні 

відносини. При цьому, зазначені норми права можуть бути закріплені не лише в 
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одній статті нормативно-правового акту, а в одній статті нормативно-правового 

акту може міститися декілька земельно-правових норм. 

Окрім недосконалої структурної побудови, ЗКУ має також низку інших 

недоліків, які стосуються його змісту. Стаття 5 ЗКУ [72] називається «Принципи 

земельного законодавства», хоча насправді визначає принципи земельного права 

як галузі права.  

Більшість статей ЗКУ [72] є відсильними, оскільки посилаються на 

спеціальні нормативно-правові акти, які більш детально регламентують 

відповідний вид земельних відносин. Однак, законодавець допустився помилки, 

бо при посиланні на конкретний закон, не було враховано факту його прийняття 

та набрання ним законної сили. Так, ч. 4 ст. 52 ЗКУ визначає, що порядок 

використання земель рекреаційного призначення визначається законом [72]. Хоча, 

навіть станом на сьогодні такий закон не прийнято. 

Разом з тим, є певні колізії у правовому регулюванні відносин, які 

виникають щодо земель водного фонду між ЗКУ та ВКУ. Наприклад, ст. 58 ЗКУ 

до земель водного фонду відносить, в тому числі, штучно створені земельні 

ділянки в межах акваторій морських портів [72]. Натомість, ст. 4 ВКУ не включає 

до земель водного фонду землі в межах акваторій морських портів, тим самим 

звузивши перелік земель водного фонду [37]. Тому у даному випадку необхідно 

застосовувати спеціальну норму ЗКУ [72], яка визначає приналежність штучно 

створених земельних ділянок в межах акваторій морських портів до земельного 

фонду України. Наведене ще раз підтверджує, що система земельного права як 

галузі права України не може базуватися виключно на нормах ЗКУ [72] з огляду 

на недосконалість його структури та змісту. 

В. І. Андрейцев, аналізуючи кодифікацію як одну із форм систематизації 

земельного законодавства, наголошує на необхідності прийняття окремого 

Кодексу законів про землю замість чинного ЗКУ. При цьому науковець 

аргументує свою позицією тим, що земельні кодекси обмежуються сотнею чи 

більше статей, як правило, загального характеру, що призводить до 

систематичного внесення до них доповнень [6, c. 421].  
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Враховуючи, що нормативно-правові акти, які формують систему 

земельного законодавства є досить об´ємні та включають спеціальні інституційні 

закони, а саме: ЗУ «Про Державний земельний кадастр» [214], ЗУ «Про оренду 

землі» [245] та ряд інших, то об’єднання їх у межах єдиного кодифікованого 

нормативно-правового акту – Кодексу законів про землю значно ускладнить 

механізм застосування його норм на практиці. Тому більш доцільно прийняти 

ЗКУ у новій редакції, узгодивши його зі спеціальними інституційними законами.  

На формування системи земельного права істотний вплив мають також інші 

джерела земельного права, які містять земельно-правові норми (судові 

прецеденти та правова доктрина). Прихильниками включення судового 

прецеденту до джерел відповідної галузі права є П. О. Гвоздик [44] (включає 

рішення КСУ до джерел екологічного права); Р. Тополевський [310, c. 29] 

(включає у зміст джерел права, в тому числі рішення КСУ та рішення ЄСПЛ, а 

постанови пленумів вищих судових інстанцій відносить до квазіджерел права), 

В. Д. Сидор [296] (стверджує, що судові прецеденти як джерела земельного права, 

спрямовані на усунення існуючих колізій у правовому регулюванні земельних 

відносин). 

Постановою Пленуму ВС України «Про практику застосування судами 

земельного законодавства при розгляді цивільних справ» від 16.04.2004 № 7 було 

узагальнено типові проблеми, що виникали при вирішенні земельних спорів і 

надано судам рекомендації, що сприяли формуванню уніфікованої практики у 

однотипних справах, а саме: щодо визначення юрисдикції земельних та 

пов'язаних із земельними відносинами майнових спорів; застосування норм про 

вилучення земель і відшкодування заподіяних порушенням земельного 

законодавства збитків; визначення порядку використання земельної ділянки 

громадянами, яким належить жилий будинок, господарські будівлі на праві 

спільної власності [259]. Згодом Пленум ВГСУ прийняв постанову «Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» 

від 17.05.2011 р. № 6 [224]. Цією постановою врегульовано досить широкий 

спектр земельних відносин, зокрема, уточнено питання підвідомчості земельних 
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спорів господарським судам, а також регламентовано особливості вирішення 

спорів, пов’язаних із набуттям та реалізацією прав на земельні ділянки; порядок 

застосування відповідальності за порушення земельного законодавства; 

особливості вирішення спорів щодо окремих категорій земель та суб'єктів 

землекористування. 

Зазначені постанови вищих судових інстанцій мають характер судових 

прецедентів у земельному праві, оскільки суди нижчих інстанцій у більшості 

випадків при прийнятті конкретних рішень керуються положеннями наведених 

постанов [295, с. 30-33].  

Варто згадати також Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування 

судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права 

власності та інших речових прав» від 28.01.2013 р. № 24-150/0/4-13 та 

Рекомендації президії ВГСУ від 02.02.2010 р. № 04-06/15 «Про практику 

застосування господарськими судами земельного законодавства». Однак, наведені 

документи носять рекомендаційний, а не обов’язковий характер, тому не можуть 

бути віднесені до судового прецеденту як одного із джерел права.  

Наведене свідчить, що систему джерел земельного права було істотно 

вдосконалено та розширено. Норми, які формують самостійні інститути 

земельного права, містяться не лише у законах, але й у відповідних судових 

прецедентах [137, с. 158-160].  

Загалом, прийняття різноманітних постанов, рекомендацій, інформаційних 

та оглядових листів, а також прийняття рішень вищими судовими інстанціями 

України спрямоване на подолання прогалин при законодавчій регламентації цих 

відносин. В Україні вирішальну роль у регулюванні земельних відносин відіграє 

закон, проте, досить важливим є судовий прецедент серед інших джерел 

земельного права. При віднесенні постанов Пленуму ВГСУ, постанов Пленуму 

ВС чи рішень КСУ до категорії «судовий прецедент» потрібно брати до уваги 

лише ту частину постанови чи рішення, яка містить правову позицію або інакше 

кажучи є мотивувальною частиною [325].  
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На нашу думку, рішення КСУ є однією із основних форм судового 

прецеденту України та містять норми права не лише у резолютивній частині, але 

й у мотивувальній частині, де наводяться та обґрунтовуються підстави визнання 

конкретної норми незаконною та її співвідношення із аналогічними нормами 

відповідної галузі права.  

Згідно з рішення КСУ у справі за конституційним поданням 51 народного 

депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 

22 вересня 2005 року було визнано неконституційною норму пункту 6 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо зобов'язання 

переоформити право постійного користування земельною ділянкою на право 

власності або право оренди без відповідного законодавчого, організаційного та 

фінансового забезпечення такого права [283].  

В. Д. Сидор заперечує можливість віднесення рішень КСУ про визнання 

нормативно-правових актів чи окремих їх положень неконституційними до 

джерел земельного права, оскільки вони зменшують кількість норм земельного 

права та не регулюють земельні відносини [64, c. 65; 297]. Неможливо однозначно 

погодитися із такою науковою позицією, оскільки при здійснення аналізу 

конкретних норм земельного права, які підлягають визнанню неконституційними, 

КСУ також деталізує (уточнює зміст) чинних норм земельного права (розмежовує 

право постійного користування від суміжних із ним права власності на землю та 

права оренди землі).  

Варто також згадати про рішення КСУ від 1 квітня 2010 р. у справі № 1-

6/2010 за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України 

щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції 

України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 

1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України 

(справа про сільські, селищні, міські ради як суб’єкти владних повноважень при 

вирішенні питань розпорядження землями територіальних громад, передачі 
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земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних 

осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, 

вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності) [284]; рішення 

КСУ від 11 листопада 2008 р. у справі №1-46/2008 за конституційним поданням 

Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення у 

2008 році земельних аукціонів» (справа про земельні аукціони) [281]. Ці рішення 

КСУ є джерелом земельного права, оскільки містять відповідні норми земельного 

права. 

Окрім рішень вищих судових інстанцій України, до судового прецеденту як 

джерела земельного права необхідно також відносити рішення ЄСПЛ, бо 

відповідно до Закону України від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю визнає дію на своїй 

території статті 46 Конвенції щодо визнання обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, що стосуються тлумачення 

і застосування Конвенції [262]. Ст. 17 Закону України від 3 лютого 2006 року 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» також закріплено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 

та практику суду як джерело права [210]. 

Т. О. Коваленко, проводячи аналіз практики ЄСПЛ як джерела земельного 

права України, виокремлює її наступні ключові ознаки: 1) практика ЄСПЛ 

стосується тлумачення приписів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, тому ці рішення не можуть сприяти уніфікації 

застосування земельного законодавства; 2) Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод у 1997 р. була ратифікована Україною, тому вона 

становить невід’ємну частину національного законодавства, в тому числі 

земельного законодавства України; 3) практика ЄСПЛ є невід’ємною складовою 

самої Конвенції, оскільки спрямована на роз’яснення її змісту шляхом 

динамічного тлумачення; 4) ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини» зобов’язав суди застосовувати при розгляді 

справ практику ЄСПЛ як джерело права [86, c. 83; 96, с.19-26]. З огляду на 

наведене, автор підсумовує, що практику ЄСПЛ та норми Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод слід включати до джерел земельного 

права.  

Прикладом судової практики ЄСПЛ у сфері земельних відносин є рішення 

ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України» (заява № 29979/04) від 20.10.2011 р., 

яким було визнано факт порушення Урядом України пункту 1 ст. 6 вищевказаної 

Конвенції (щодо права на справедливий суд) [305].  

22 травня 2018 р. ЄСПЛ виніс постанову у справі «Зеленчук і Цицюра проти 

України», якою визнав, що абсолютна заборона України на купівлю й продаж 

сільськогосподарських земель призвела до порушення прав людини. ЄСПЛ також 

дійшов висновку, що держава не визначила справедливого балансу між спільними 

інтересам співтовариства і правом власності заявників. Як наслідок, український 

уряд зобов'язано ухвалити більш збалансований закон, а також виплатити 

заявникам по 3000,00 євро відшкодування судових витрат [332].  

Хоча, рішення ЄСПЛ не є таким, що зобов’язує уряд України до введення 

вільного ринку земель сільськогосподарського призначення, але воно істотно 

стимулюватиме уряд України до вжиття невідкладних заходів щодо усунення 

наведеного дисбалансу між спільними інтересами співтовариства і правами 

заявників (власників земель с/г призначення). Бо інші селяни, які також 

позбавлені права вільно розпоряджатися своїми с/г землями, можуть в будь-який 

момент звернутися до ЄСПЛ із аналогічними заявами, в тому числі із вимогами 

про стягнення грошових компенсацій, що є вкрай невигідно для нашої держави. 

Аналогічна позиція була висловлена А. Мірошниченком, який зазначив, що якщо 

хоча б частина із землевласників почне звертатися до судів із вимогою 

відновлення своїх прав, це може дорого обійтися українській державі [48]. 

На нашу думку, рішення ЄСПЛ разом із рішеннями вищих судових 

інстанції (КСУ, ВС, ВГСУ) також формують систему джерел земельного права 

України. Ключовою ознакою цих рішень, які дають підстави відносити їх до 
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судового прецеденту є те, що вони містить правило ratio decidendi, яке 

застосовується судами при вирішенні аналогічних справ.  

Таким чином, судовий прецедент як джерело земельного права має декілька 

особливостей, які відрізняють його від інших зовнішніх форм (джерел) права. Він 

вміщує нормативний припис у відповідному акті правозастосування (Рішенні 

КСУ, Постанові Пленуму ВС, Постанові Пленуму ВГСУ, ЄСПЛ); закріплені у 

ньому нормативні положення є обов’язковими лише при застосуванні їх у 

аналогічній справі; юридична сила правового прецеденту залежить від суб’єкта 

його створення, а також прецедент створюється лише за умови відсутності 

правового регулювання відповідних земельних відносин на законодавчому рівні. 

Досить дискусійним є питання щодо віднесення правової доктрини до 

джерел земельного права. Зважаючи на те, що українській державі притаманна 

континентальна система права, де нормативно-правовий акт відіграє домінуючу 

роль при формуванні системи права та системи законодавства, роль правової 

доктрини як джерела земельного права України досить часто нівелюється. 

Вважається, що доктринальне тлумачення норм права є проміжним етапом між 

правом та застосуванням права [24, c. 99]. Тобто, доктрина – це суб’єктивне 

бачення науковця на застосування відповідної норми права на практиці.  

Яскравим прикладом використання правової доктрини як джерела права є 

посилання КСУ на позиції вчених-правників. Так, при дослідженні правової 

природи терміну «постійне користування земельною ділянкою» в рішенні у справі 

за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 

КУ (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні 

положення» ЗКУ [72] (справа про постійне користування земельними ділянками) 

від 22 вересня 2005 року судді КСУ посилаються на позиції представників 

земельно-правової доктрини [283].  

Зокрема, зазначається думка науковців Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, що положення статті 92, пункту 6 

Перехідних положень Кодексу слід визнати неконституційними, оскільки вони 

звужують зміст та обсяг існуючих прав громадян на землю; фахівці Національної 
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юридичної академії України імені Ярослава Мудрого також зазначають, що чинна 

редакція частини другої статті 92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу суттєво 

звузила обсяг земельних прав громадян, право на використання земельної ділянки 

для ведення громадянином фермерського господарства, яке є одним із різновидів 

конституційних прав цього суб’єкта. Водночас, КСУ відображає усю 

різноманітність поглядів вчених на відповідність чи невідповідність статті 92 та 

пункту 6 Перехідних положень ЗКУ [72] конституційним нормам. Наприклад, 

науковці Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України стверджують про 

відповідність наведених положень ЗКУ нормам КУ [283].  

Хоча таке посилання суддів КСУ на доктринальні підходи до визначення 

права постійного користування земельною ділянкою є лише опосередкованим та 

зазвичай носить рекомендаційний характер, але все-таки воно є частиною 

земельно-правової доктрини України. Це вироблені на протязі багатьох років 

окремі позиції та підходи науковців до трактування того чи іншого земельно-

правового питання. Сам законодавець дуже часто при формулюванні правових 

дефініцій бере за основу положення правової доктрини.  

Негативною ознакою правової доктрини, яка, фактично, обмежує її 

застосування як одного із джерел земельного права України є нівелювання її 

юридичної сили. Насправді, вона не носить загальнообов’язкового характеру як 

будь-яке інше джерело права. По суті, земельно-правова доктрина є сукупністю 

рекомендацій представників земельно-правової науки з приводу правильного 

застосування норм земельного права та усунення будь-яких прогалин та колізій 

при їх використанні [298, с.113-118]. Водночас можна стверджувати про 

виконання правовою доктриною прогностичної функції у механізмі правового 

регулювання земельних відносин, оскільки досить часто обґрунтовані 

представниками земельно-правової доктрини наукові пропозиції враховуються 

при прийнятті нових законів чи внесені змін до чинного законодавства. 

Таким чином, закони, які регулюють земельні відносини, виступають 

базовою формою зовнішнього вираження системи земельного права як 
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нормативно-правові акти вищої юридичної сили, а при регламентації відносин 

власності на землю мають виключний характер. Окрім того, передбачений чіткий 

механізм застосування законодавчих приписів та встановлення заходів примусу 

(мір відповідальності) за порушення норм земельного права. Разом з тим, не 

потрібно нівелювати роль судового прецеденту, який також містить норми 

земельного права, та правової доктрини, яка визначає тенденції розвитку системи 

земельного законодавства та системи земельного права. 

Разом з тим, не варто нівелювати роль локальних нормативно-правових 

актів у формуванні системи земельного права та її структурних елементів. 

Зокрема, Генеральна схема планування території України та генеральні плани 

населених пунктів також можуть впливати на формування норм та інститутів 

земельного права (інститут правового режиму земель житлової та громадської 

забудови), оскільки визначають порядок планування та використання земельних 

ділянок на локальному рівні. Проте, помилковим є твердження, що локальні 

нормативно-правові акти містять норми земельного права, бо нормі права 

властива загальнообов’язковість закріпленого нею правила поведінки 

(адресованість її неперсоніфікованому колу суб’єктів). Локальні нормативно-

правові акти ж поширюють свою дію на суб’єктів у межах конкретної території 

(персоніфіковане коло суб’єктів її застосування). 

Підсумовуючи наведене, можна дійти до наступних висновків, що 

зовнішньою формою вираження норм у межах інститутів земельного права є  

закони, підзаконні нормативно-правові акти, судові прецеденти та земельно-

правова доктрина, які формують систему джерел земельного права. Система 

земельного права та система джерел земельного права співвідносяться як зміст 

права та його форма. Структура системи земельного права представлена 

галузевими нормами та інститутами, деякі з яких містять субінститути, а 

структура системи джерел земельного права – нормативно-правовими актами; 

судовими прецедентами та земельно-правовою доктриною. 
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Висновки до розділу 1 

 

Аналіз доктринальних підходів до характеристики системи земельного 

права як галузі права України та її структурних елементів, а також дослідження 

співвідношення систем земельного права та джерел земельного права, дають 

додаткові аргументи на користь того, що: 

1. Система земельного права як галузі права України – це цілісний комплекс 

закономірно розташованих та взаємопов’язаних норм, які об’єднані в інститути 

Загальної та Особливої частин земельного права, що регулюють земельні 

відносини відповідними методами правового регулювання, базуючись на 

галузевих та інституційних принципах. 

2. Інституційна систематизація земельного права здійснюється за 

уніфікованим критерієм (предмет правового регулювання), що відображений у 

побудові Загальної та Особливої частин земельного права та диференційованим 

критерієм (цільове призначення земельних ділянок), що покладений в основу 

формування Особливої частини земельного права. 

3. Інституційні закони – це сукупність нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили, які формалізовано відображають зміст тих інститутів та 

субінститутів земельного права, норми яких регулюють певні види земельних 

відносин (зокрема, у сфері оренди землі, охорони земель, землеустрою, 

державного земельного кадастру). 

4. Істотні зміни сучасної системи земельного права зумовлені об’єктивними 

закономірностями розвитку земельних відносин та полягають у трансформації 

назви й змісту деяких її інститутів (інститут правового режиму земель населених 

пунктів перейменовано на інститут правового режиму земель житлової та 

громадської забудови, а правового режиму земель лісового фонду в інститут 

правового режиму земель лісогосподарського призначення), доповненні її новими 

інститутами (інститут правового забезпечення землеустрою) та розгалуженні їх 

змісту (інститути правового режиму земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, правового режиму земель оздоровчого 
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призначення, правового режиму земель рекреаційного призначення та правового 

режиму земель історико-культурного призначення, які раніше об'єднувалися у 

межах одного інституту, стали окремими інститутами земельного права), а також 

розширенні змісту інститутів земельного права (інститут землекористування було 

доповнено субінститутами земельного сервітуту, суперфіцію та емфітевзису). 

5. Необхідно виключити інститут обмежень прав на землю із системи 

земельного права України, оскільки норми, які забезпечують правове 

регулювання обмежень прав на землю, в залежності від сфери свого правового 

регулювання охоплюються змістом самостійних інститутів Загальної (інститут 

права власності на землю, інститут землекористування) та Особливої частин 

земельного права (інститути правового режиму земель ПЗФ та іншого 

природоохоронного призначення, земель водного фонду, тощо). 

6. Норми Загальної частини земельного права забезпечують однорідність 

правових інститутів та єдність норм земельного права, а також відповідність та 

узгодженість норм та інститутів Особливої частини земельного права із нормами 

та інститутами Загальної частини земельного права. Норми Загальної частини 

земельного права забезпечують однозначність, чіткість, уніфікований підхід до 

регламентування земельних відносин та усувають прогалини у регулюванні 

земельних відносин нормами Особливої частини земельного права. 

7. Загальну частину земельного права з огляду на предмет правового 

регулювання формують інститути права власності на землю; права 

землекористування, у межах якого необхідно виділяти самостійні субінститути: 

оренди землі, постійного користування землею, земельного сервітуту, 

емфітевзису та суперфіцію; правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель, який включає субінститути 

державного земельного кадастру, моніторингу земель, контролю за 

використанням та охороною земель; правового забезпечення землеустрою; 

правової охорони земель; захисту та відновлення порушених земельних прав. 

8. Особлива частина земельного права представлена земельно-правовими 

інститутами, котрі визначають правові режими земель: 1) обумовлених їх 
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властивостями як природного ресурсу: (сільськогосподарського призначення; 

лісогосподарського призначення; водного фонду); 2) особливо охоронюваних 

територій (ПЗФ та іншого природоохоронного призначення; оздоровчого 

призначення; історико-культурного призначення); 3) що використовуються як 

просторово-операційний базис (житлової та громадської забудови; виробничо-

комунікативного призначення; земель для потреб оборони). 

9. Систему джерел земельного права поряд із законами та підзаконними 

нормативно-правовими актами також формують судовий прецедент, який містить 

правило ratio decidendi, яке застосовується судами при вирішенні аналогічних 

справ та правова доктрина, яка виконує прогностичну функцію та визначає 

тенденції розвитку системи земельного законодавства та системи земельного 

права. 

10. Система земельного права та система джерел земельного права 

співвідносяться як зміст права та його форма. Структура системи земельного 

права представлена галузевими нормами та інститутами, деякі з яких містять 

субінститути, а структура системи джерел земельного права – нормативно-

правовими актами; судовими прецедентами та земельно-правовою доктриною. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ  

ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

2.1 Інститути права власності на землю та права землекористування 

 

Серед інститутів Загальної частини земельного права пріоритетне значення 

має інститут права власності на землю. Зазначений інститут охоплює норми 

земельного права, котрі регулюють відносини власності на землю: приватної, 

комунальної та державної. Відносини власності на землю були предметом 

дослідження окремих представників земельно-правової доктрини, зокрема: 

В. І. Андрейцева [8], О. В. Бевз [12; 13], О. Г. Бондаря [16], О. А. Вівчаренка [32], 

К. О. Дремлюги [56], О. В. Єлісєєвої [58], Л. П. Заставської [63], 

І. І. Каракаша [78; 82, с.81-85], П. Ф. Кулинича [112; 116], І. В. Мироненка [153], 

В. В. Носіка [174], В. І. Семчика [290], Ю. С. Шемчушенка [326], 

М. В. Шульги [328] та інших. Проте, особливості інституту права власності на 

землю та його місце у системі земельного права України у сучасних умовах 

потребують більш детального аналізу. 

Зміст інституту права власності на землю формують норми-дефініції, які 

розкривають суть права власності на землю як різновиду суб’єктивного права, 

його суб’єктний склад, а також норми, які регулюють порядок набуття, 

припинення та обмеження права власності на землю. Незважаючи на досить 

велику питому вагу норм, які охоплюються змістом інституту права власності на 

землю, ми не може трактувати цей інститут як складний інститут земельного 

права. Бо норми щодо набуття, припинення та обмеження речового права на 

земельну ділянку стосуються не лише права власності на землю, але й права 

користування землею з огляду на приналежність їх до речових прав на нерухоме 

майно.  

В. В. Носік виокремлює також власність Українського народу на землю. 

Здійснивши аналіз відповідних конституційних положень можна стверджувати, 
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що на вищому рівні Український народ є суб'єктом права власності на землю в 

межах кордонів нашої держави. На думку В. В. Носіка, Український народ є 

самостійним і водночас особливим суб'єктом права власності на землю, що має 

виключно публічний характер [174, c. 199]. Вважаємо за доцільне погодитися із 

наведеною позицією та доповнити перелік, визначений у ст. 80 ЗКУ [72], таким 

суб’єктом права власності на землю як Український народ.  

Український народ набув права власності на землю з моменту 

проголошення державного суверенітету України. Зокрема, у розділі VI. 

«Економічна самостійність» Декларації про державний суверенітет України від 

16.07.1990 р. закріплено, що земля, її надра, повітряний простір, водні та інші 

природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні 

ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, 

весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території 

України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і 

використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її 

громадян [223].  

У подальшому право власності Українського народу на землю було 

закріплено на законодавчому рівні з прийняттям чинної КУ, якою встановлено, 

що 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 [105]. Український народ реалізує надане йому право 

власності на землю через уповноважені органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування.  

Суб’єктний склад інституту права власності на землю представлений 

державою в особі уповноважених органів державної влади, територіальними 

громадами, які реалізують це право як безпосередньо, так в особі уповноважених 

органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб (громадян 

України, осіб без громадянства, іноземців). При цьому встановлено обмеження 

щодо можливості набуття земель с/г та лісогосподарського призначення у 
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власність іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними 

особами, іноземними державами, а також набуття земель оборони у комунальну 

та приватну власність. 

Об’єктом правового регулювання інституту права власності на землю є 

земельна ділянка як частина земної поверхні з установленими межами, певним 

місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (ст. 79 ЗКУ) [72]. На 

відміну від інших видів нерухомого майна, земельна ділянка має чіткі межі, які 

визначаються шляхом здійснення відповідних геодезичних та проектних робіт; їй 

присвоюється спеціальний кадастровий номер, який визначається шляхом 

реєстрації її у Державному земельному кадастрі; її цільове призначення визначає 

характер обмежень у її використанні відповідно до чітко визначеної мети; 

оформлення прав на земельну ділянку здійснюється шляхом її реєстрації у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

Окрім загальних цивільно-правових способів набуття права власності на 

земельну ділянку (шляхом укладення цивільно-правових договорів, прийняття 

спадщини, внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу), 

законодавчо встановлено такі спеціальні способи набуття права власності на 

земельні ділянки: безоплатну передачу із земель державної та комунальної 

власності, приватизацію земельних ділянок, які були раніше передані у 

користування, виділення в натурі на місцевості земельної частки (паю); 

територіальні громади та держава в особі уповноважених органів державної влади 

можуть набувати земельні ділянки у зв’язку із відчуженням їх для суспільних 

потреб або з мотивів суспільної необхідності, а також конфіскації земельних 

ділянок державою тощо [135]. Як вбачається із наведеного, способи набуття 

земельних ділянок у власність можуть бути як приватно-правовими (шляхом 

укладення договорів, прийняття спадщини, тощо), так і публічно-правовими 

(відчуження для суспільних потреб або у зв’язку із суспільною необхідністю, 

конфіскація).  

На відміну від цивільно-правового інституту права власності, який 

ґрунтується на вільному волевиявленні, рівноправності та свободі вибору 
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поведінки сторін, земельно-правовий інститут права власності на землю містить 

ознаки приватного та публічного права, що відображається у застосованих при 

цьому методах правового регулювання [138, с.233-236]. Подібна правова позиція 

була висловлена М. В. Шульгою. На його думку, земля, виступаючи об´єктом 

земельних відносин, характеризується сукупністю таких специфічних рис і 

особливостей, які виводять її за рамки звичайних предметів, речей, майна, 

товарів: це цінність особливого роду, унікальний природний об’єкт і суто 

цивілістичний підхід до регламентації суспільних відносин, що виникають з 

приводу землі, навряд чи прийнятний. Тому, на думку вченого, цивільно-правові 

приписи щодо інституту права власності на землю повинні мати додатковий 

субсидіарний характер [327, c. 24]. Таку ж думку висловила Н. І. Титова, яка 

визначила, що землі існують об’єктивно та не створюються працею людини. 

Тобто, це природній об’єкт, який існує без впливу людини на його виникнення та 

існування, на відміну від майна у широкому цивілістичному трактуванні. З огляду 

на це їх не можна «відтворити», створити штучно, вони не можуть бути 

«новоствореною річчю» [308, c. 11]. 

Варто також заначити, що право власності на землю поділяється на окремі 

форми: приватну, комунальну та державну. А. М. Мірошниченко стверджує про 

існування колективної власності на землю, що зумовлено тим, що досі багато 

земель залишаються не розпайованими та перебувають у власності колективних 

сільськогосподарських підприємств та організацій [155, c. 116–117]. Враховуючи, 

що такі сільськогосподарські підприємства та організації є різновидом юридичних 

осіб приватного права, то можна переоформляти належні їм земельні ділянки на 

праві приватної власності, оскільки чинним ЗКУ [72] право колективної власності 

не передбачено. Однак, Законом України від 10.07.2018р. № 2498-VIII 

встановлено переживаючу дію колективної власності на землю та визначено 

обов’язок власників невитребуваної земельної частки (паю) або їх спадкоємців 

оформити право власності на земельну ділянку до 1 січня 2025 року, у разі 

невиконання зазначеного обов’язку такі власники вважатимуться такими, що 

відмовилися від одержання земельної ділянки і такі земельні ділянки на підставі 



77 
 

рішення суду визнаються безхазяйним майном і передаються у комунальну 

власність територіальної громади, на території якої вони розташовані [216].  

Здійснення поділу права власності на форми з часом все більше втрачає 

свою актуальність, що зумовлено зникненням чіткої межі між цими формами. 

Прихильником відмови від поділу права власності на форми та види, що мають 

різний зміст та ініціатором створення єдиного інституту права власності є 

П. Ф. Кулинич [65, c. 63]. Слід зазначити, що ні КУ, ні ЗКУ [72] не оперує 

терміном форми власності на землю, а визначає лише правові режими права 

власності на землю [155, c. 104]. Поділ права власності на форми був актуальний 

лише на перших етапах здійснення земельної реформи, коли необхідно було чітко 

розмежовувати, що таке приватна, колективна, комунальна та державна власність. 

Однак, із розвитком відносин власності основним критерієм для здійснення 

такого поділу є суб’єктний склад та способи набуття у власність земельної 

ділянки, які характеризують конкретний правовий режим земельної ділянки. 

Таким чином, інститут права власності на землю виступає фундаментом для 

побудови інститутів Загальної частини земельного права та розвитку інститутів 

Особливої частини земельного права. Він створюється шляхом об´єднання норм, 

предметом регулювання яких є суб’єктивні права власника на володіння, 

користування та розпорядження земельною ділянкою, які виникають із 

використанням цивільно-правових, адміністративно-правових та земельно-

правових способів набуття та здійснення прав на неї. 

Сучасний зміст інституту права власності на землю доповнено нормами, що 

передбачають обов’язкову державну реєстрацію речового права власності на 

земельну ділянку (Закон України № 1066-VI від 05.03.2009 р.) [215], а також 

необхідністю попередньої реєстрації земельної ділянки у Державному земельному 

кадастрі України (Закон № 3613-VI від 07.07.2011 р.) [214]. Аналогічні норми 

також формують зміст інституту права землекористування.  

Інститут землекористування є яскравим прикладом складного інституту 

земельного права, що містить загальні норми щодо набуття права користування 

земельними ділянками, прав та обов’язків землекористувачів, порядку 
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припинення землекористування. Оренда землі, сервітут, суперфіцій, емфітевзис та 

постійне користування земельними ділянками виступають різновидами 

землекористування. Правові норми стосовно цих форм землекористування, 

об’єднуючись, формують єдиний інститут землекористування. Таким чином, їм 

притаманні загальні ознаки землекористування, а також спеціальні ознаки, що 

зумовлено їх включенням до самостійних субінститутів земельного права. 

Ключовою ознакою субінститутів земельного права є їх повна взаємозалежність 

від «материнського» інституту земельного права, норми якого виступають 

базисом при формуванні субінститутів земельного права. Проблемам правового 

регулювання права землекористування присвячені наукові праці 

К. О. Дремлюги [55], Н. В. Ільків (Н. В. Ільницької) [77; 79], Т. О. Коваленко [87], 

І. О. Костяшкіна [109], А. М. Мірошниченка [162], А. І. Ріпенка [277], 

М. В. Шульги [329], Р. І. Марусенка [150], Д. В. Бусуйок [19;20], 

Н. В. Черкаської [322] та інших. Однак, зазначені представники земельно-

правової доктрини аналізували землекористування як різновид земельних 

відносин і лише опосередковано досліджували його як цілісний інститут 

земельного права. 

Таке виокремлення субінститутів у межах земельного права як галузі права 

має не лише теоретичне значення, але й практичне значення. Їх практичне 

значення полягає у визначенні субординації інститутів земельного права, а також 

встановленні місця та ролі кожного із інститутів у системі земельного права [57]. 

Субінститути земельного права також сприяють єдності інститутів земельного 

права шляхом об’єднання у них норм земельного права найбільш дотичних до 

конкретного виду земельних відносин.  

Інститут землекористування І. І. Каракаш визначає як сукупність 

однорідних земельно-правових норм, які закріплюють і регулюють підстави, 

умови та порядок надання, зміни та припинення користування земельними 

ресурсами. Основною особливістю відносин, які становлять зміст інституту 

землекористування, є їх пов’язаність із вилученням корисних властивостей 

земельних ресурсів [80, c. 45]. У цьому контексті, доцільно погодитися з позицією 
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науковця, оскільки кожен землекористувач використовує земельну ділянку з 

певною метою, яка в першу чергу повинна узгоджуватися із цільовим 

призначенням земельної ділянки та ніяким чином не порушувати екосистемну 

цілісність. Відповідно ключовим принципом землекористування є раціональне 

використання земельної ділянки. 

Разом з тим норми, які визначають порядок реалізації права загального 

землекористування за своєю юридичною природою належить до інституту 

природокористування, який виділяють у межах екологічного права. Можливість 

виокремлення загального землекористування як інституту екологічного права 

була підтримана І. О. Костяшкіним. На його думку, для системи норм права, які 

формують інститут загального землекористування притаманні відповідні 

юридичні ознаки, які дозволяють відносити його як до інституту екологічного, так 

і до інституту земельного права, що перебуває на стадії становлення [109, c. 7]. 

Таким чином, науковець не чітко визначає галузеву приналежність норм щодо 

загального землекористування. Ми вважаємо, що норми щодо загального 

землекористування належать до інституту загального природокористування у 

системі екологічного права [128, с.67-70]. 

Серед основних принципів інституту землекористування виділяють: 

залежність (похідний характер) права землекористування від права власності на 

землю; використання земельних ділянок за основним цільовим призначенням; 

раціональне використання та ефективна охорона земельних ресурсів; поєднання 

особливостей землі як основного засобу виробництва, просторово-

територіального базису і природного ресурсу; пріоритетність екологічної безпеки 

при використанні земельних ресурсів; гарантування права на земельні ділянки і 

прав землекористувачів [80, c. 46]. Регулятивний вплив того чи іншого принципу 

на окремі інститути земельного права залежить від змісту відносин, які 

становлять предмет їх правового регулювання.  

Похідний характер інституту землекористування від права власності на 

земельну ділянку проявляється у тому, що земельна ділянка не може бути 

передана у користування без письмової згоди власника цієї земельної ділянки. 
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Водночас, М. Я. Ващишин наголошує на можливості відчуження права 

землекористування іншій особі за згодою або без згоди власника цієї земельної 

ділянки. Проте, є винятки із загального правила, до яких слід відносити особистий 

строковий сервітут, емфітевзис та суперфіцій на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які належать до особистих прав і їх окрема передача 

(будь-яке відчуження) забороняється [28, c. 84]. 

Субінститут постійного користування землею характеризується 

особливостями об’єкта, суб’єктного складу, предмета правового регулювання 

(змісту відносин), порядку набуття та оформлення права постійного користування 

на землю [144, с. 113]. Об´єктом його правового регулювання є земельні ділянки 

державної та комунальної форм власності, що свідчить про його публічно-

правовий характер. Передумовою набуття права постійного користування 

конкретною земельною ділянкою є рішення органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування. 

Суб´єкти, які можуть набувати земельну ділянку у постійне користування, 

визначені у ст. 92 ЗКУ [72]. На сьогодні перелік цих суб’єктів є вичерпним і не 

підлягає розширеному трактуванню. Однак, з моменту набрання чинності ЗКУ від 

25.10.2001 р. [72], цей перелік суб’єктів постійно доповнювався, що зумовлено 

лобіюванням інтересів конкретних підприємств і організацій у ВРУ. Спочатку, 

земельну ділянку у постійне користування могли отримувати підприємства, 

установи та організації державної та комунальної форми власності, потім 

громадські організації інвалідів. Така ініціатива обумовлена тим, що вони 

звільнялися від сплати за приватизацію земельних ділянок та робіт 

землевпорядних організацій, пов’язаних із переоформленням права постійного 

користування на право оренди землі [119]. 

У подальшому перелік суб’єктів права постійного користування 

розширювався та доповнювався релігійними організаціями України, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для 

будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для 

забезпечення їх діяльності [72], публічним акціонерним товариством залізничного 
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транспорту загального користування, утвореним згідно ЗУ «Про особливості 

утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту 

загального користування» від 23.02.2012 р. [246]; вищими навчальними закладами 

незалежно від форми власності згідно ЗУ «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. [213]. 

Причини таких змін у суб’єктному складі права постійного користування на 

землю зумовлені: а) можливістю уникнути додаткових витрат, пов’язаних із 

оформленням прав на земельну ділянку; б) необхідністю забезпечення основної 

діяльності громадських організацій інвалідів, релігійних організацій, товариств 

залізничного транспорту, вищим навчальним закладам у зв’язку із виділення їм 

земельної ділянки під їхніми будівлями, в) спрощеною процедурою визначення 

плати за користування земельною ділянкою у формі земельного податку.  

Предметом регулювання субінституту постійного користування землею є 

відносини безоплатного володіння та користування земельною ділянкою 

державної та комунальної власності. Особливістю цих відносин є відсутність у 

постійних землекористувачів права розпорядження земельною ділянкою. Таким 

чином, землекористувач обмежений лише правомочностями володіння та 

користування земельною ділянкою без можливості її подальшого відчуження. 

Найбільшого поширення субінститут права постійного користування 

земельною ділянкою набув за умов націоналізації усіх земель, коли усі земельні 

ділянки перебували у державній власності і отримати земельну ділянку іншим 

шляхом ніж на праві постійного користування було неможливо, оскільки не було 

інституту права приватної власності на землю, а інститут оренди землі та інших 

видів тимчасового користування земельною ділянкою не застосовувався. Проте, 

відновлення інституту оренди землі не викликало його широкого застосування, 

що було зумовлено досить високою орендною платою, складною процедурою 

оформлення та бажанням суб’єктів отримувати земельну ділянку у більш тривале 

користування.  

Серед особливостей права постійного користування землею, які відрізняють 

його від суміжних інститутів та субінститутів земельного права, зокрема, права 
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власності на землю та права оренди землі, КСУ виокремлює наступні: 1) право 

постійного землекористування є безстроковим, на відміну від права оренди, і 

може бути припинене лише з підстав, передбачених законодавством; 2) права та 

обов'язки постійних землекористувачів визначені чинним земельним 

законодавством і не підлягають договірному регулюванню (не можуть бути 

звужені); 3) постійні землекористувачі, як і землевласники, сплачують земельний 

податок, розмір якого визначається відповідно до чинного законодавства, на 

відміну від договірного характеру встановлення орендної плати; 4) земельні 

ділянки у постійне користування передаються у порядку відведення безоплатно; 

оплаті має підлягати лише виготовлення технічної документації на земельну 

ділянку, що здійснюється на договірних засадах із уповноваженою 

землевпорядною організацією [283]. Крім того, субінститут права постійного 

користування земельною ділянкою має схожі ознаки із інститутом права 

власності на землю (безстроковий характер, плата за землю у формі земельного 

податку), однак без права розпорядження земельною ділянкою. 

З огляду на наведене, серед особливостей постійного користування землею 

можна виокремити: відсутність правомочності розпорядження земельною 

ділянкою, безстроковість та можливість припинення лише із законодавчо 

встановлених підстав, права та обов’язки суб’єктів постійного користування чітко 

регламентовано на законодавчому рівні, сплата земельного податку за постійне 

користування, а також безоплатність передання земельної ділянки у постійне 

користування. Право постійного користування земельною ділянкою належить до 

речових прав. 

Особливостями є і порядок набуття права постійного користування. Так, 

основним способом набуття права постійного користування землею є її 

відведення, яке здійснюється на підставі рішення уповноваженого органу 

державної влади або місцевого самоврядування. На сьогодні, всі відомості про 

право постійного користування на конкретну земельну ділянку містяться у 

Державному земельному кадастрі. До 25.10.2001 р. право постійного 
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користування земельною ділянкою посвідчувалося Державним актом на право 

постійного користування.  

Новелою у сфері права постійного користування землею є внесення 

Кабінетом Міністрів України до ВРУ законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським 

господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у 

постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або 

ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)». 

Цим законопроектом передбачено, що земельні ділянки, надані засновникам 

фермерських господарств у постійне користування, довічне успадковуване 

володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського 

(фермерського) господарства), передаються у власність фермерського 

господарства для ведення фермерського господарства. Для набуття права 

власності на наведені земельні ділянки засновник фермерського господарства 

подає до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування заяву, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється 

без надання дозволу на її розроблення, та копію документа, що підтверджує право 

постійного користування, довічного успадковуваного володіння земельною 

ділянкою [274].  

Вважаємо, що прийняття вказаного законопроекту ВРУ усунить прогалини 

у врегулюванні відносин постійного користування землями (зокрема, 

неможливість набуття цих земельних ділянок у власність фермерськими 

господарствами або ж передання їх у спадщину фермерськими господарствами). 

Бо ЗКУ від 18 грудня 1990 року № 561-XII [71] було передбачено право громадян 

набувати земельні ділянки у довічне успадковуване володіння для ведення 

селянського (фермерського господарства). У подальшому ЗКУ від 18 грудня 1990 

року № 561-XII (в редакції Закону України від 13 березня 1992 року № 2196-

XII) [71] встановлено, що громадянам, які виявили бажання вести селянське 

(фермерське) господарство, передавалися земельні ділянки у постійне 
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користування. Чинний ЗКУ [72] не визначив долю земельних ділянок, переданих 

у довічне успадковуване володіння або постійне користування фермерським 

господарствам. Тому наведений законопроект спрямований на усунення цих 

прогалин.  

Слід зазначити, що при передачі земельної ділянки у постійне користування 

немає обмежень щодо цільових категорій земель. Тому всі без виключення 

земельні ділянки можуть бути передані у постійне користування, але саме 

користування такими земельними ділянками здійснюється із врахуванням 

законодавчо встановлених обмежень. 

Таким чином, можна підсумувати спеціальні ознаки субінституту 

постійного користування землею: а) це сукупність однорідних норм земельного 

права, які регулюють особливий вид землекористування земельною ділянкою; б) 

повна залежність від інституту землекористування, оскільки він виникає та діє 

лише у межах зазначеного інституту земельного права; в) за юридичною 

природою належність до системи земельного права, оскільки у системі цивільного 

права України взагалі не передбачено права постійного користування земельною 

ділянкою; г) об´єктом його регулювання виступають лише земельні ділянки 

державної та комунальної форм власності різного цільового призначення; ґ) 

предметом регулювання є відносини із безстрокового володіння та користування 

земельною ділянкою без права розпорядження нею; д) норми адресовані 

суб’єктам, перелік яких є вичерпним та передбаченим у ст. 92 ЗКУ[72]; е) 

процедурні норми субінституту передбачають безоплатний порядок відведення 

земельної ділянки у постійне користування. 

Відтак, субінститут права постійного користування землею – це сукупність 

норм земельного права, які виникають та діють у межах єдиного інституту 

землекористування та регламентують однорідні земельні відносини щодо 

безстрокового володіння та користування земельною ділянкою державної або 

комунальної власності законодавчо визначеним переліком привілейованих 

суб’єктів. 
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Незважаючи на те, що субінститути оренди, сервітуту, суперфіцію та 

емфітевзису є цивільно-правовими за своєю природою, у межах земельного права 

вони набувають якісно нових ознак, пов’язаних із специфікою земельної ділянки 

як об’єкта правового регулювання. М. Я. Ващишин об’єднує усі ці субінститути 

одним доктринальним терміном «тимчасове землекористування» та серед їх 

загальних особливостей визначає їх похідний характер (є тісно пов’язаним із 

правом власності на земельну ділянку); їх строковий характер (надаються у 

користування на чітко визначений законодавчо або у договірному порядку строк); 

персоніфікованість (оформляється на конкретну визначену особу, що 

підтверджується відповідним правопосвідчувальним документом); можливість 

відчуження (передача у суборенду, тощо); цільове використання (самовільна 

зміна цільового призначення земельної ділянки є підставою для припинення права 

користування); правомірність (право користування земельною ділянкою має 

легальний характер, що підтверджується його державною реєстрацією у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно); однією із основних 

підстав виникнення права користування земельною ділянкою є договір або 

заповіт; договір про передачу земельної ділянки у тимчасове користування 

закріплює його істотні умови; речове право виникає з моменту його державної 

реєстрації [28, c. 84].  

Погоджуючись із запропонованим переліком ознак тимчасового 

землекористування, вважаємо за доцільне доповнити їх спеціальними 

принципами, які покладено в основу формування відповідних інститутів та 

субінститутів земельного права. Разом з тим, цільове використання та 

правомірність землекористування також притаманні інституту права власності та 

інституту права постійного користування, що зумовлено формуванням їх норм на 

основі принципу законності та принципу використання земель у відповідності до 

їх основного цільового призначення.  

Із здобуттям незалежності української держави було відновлено субінститут 

оренди землі. Бо за часів існування радянської держави оренда землі була 

заборонена і лише у виняткових випадках дозволялась оренда місцевих земель і 
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земель спеціального призначення для зведення тимчасових торговельних, 

складських і спільних споруд [83, c. 7].  

Вагому роль для відновлення субінституту оренди землі відіграло 

прийняття ЗКУ від 25.10.2001 р., ст. 8 якого врегульовано питання оренди земель 

с/г призначення, де передбачено переважне право орендарів цих земель на 

одержання їх у власність, за деяким винятком [72]. Таким чином, однією із 

особливостей субінституту оренди землі є його відносно молодий характер, що 

зумовлено його відновленням у межах системи земельного права лише із 

здобуттям незалежності України. 

Субінститут оренди землі регламентується спеціальним законом «Про 

оренду землі» [245], який передбачає особливості укладення договору оренди 

землі та закріплює чіткий перелік істотних умов такого договору, які пов’язані із 

особливостями земельної ділянки: її місцем розташуванням, зазначенням її 

кадастрового номеру та її розміру. Порівняно із цивільно-правовим інститутом 

оренди, земельно-правовий субінститут оренди землі закріплює не лише 

приватно-правові засади регулювання орендних відносин, а й публічно-правові 

засади (чіткий перелік істотних умов договору оренди землі, обов’язкова 

реєстрація договору оренди землі, обов’язковість переукладення договору оренди 

землі на підставі державного акту на право власності у разі виділення земельної 

частки (паю)). Новелою чинного ЗУ «Про оренду землі» є закріплення права 

громадян – власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення 

їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок на укладення договорів оренди 

земель с/г призначення, місце розташування яких визначається з урахуванням 

вимог раціональної організації території і компактності землекористування, 

відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону [245]. У такий 

спосіб було усунуто прогалину щодо визначення правової природи земельної 

(частки) паю до виділення його в натурі на місцевості.  

Субінститути суперфіцію та емфітевзису були започатковані у сучасному 

цивільному праві України, що регламентує їх порядок встановлення та 

припинення щодо нерухомого майна. Комплексне дослідження речових прав на 
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чужу земельну ділянку здійснювалося Т.Є. Харитоновою, яка виокремлює право 

на чужу земельну ділянку як самостійний правовий інститут, до складу якого 

входять право сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Історично, норми вказаного 

інституту було імплементовано із джерел римського права, а в подальшому вони 

набули своє втілення у Литовських статутах, актах Гетьманщини тощо [319, 

c. 634]. Таким чином, субінститути сервітуту, суперфіцію та емфітевзису 

сформувалися на основі положень римського права, але зважаючи на специфіку 

регулювання земельних відносин в українській державі були модифіковані у 

відповідності до сучасних потреб регулювання земельних відносин.  

У земельному праві зазначеним субінститутам притаманні певні 

особливості, які зумовлені специфікою їх об’єкта правового регулювання – 

земельної ділянки. ЦКУ [320] також частково регламентує порядок встановлення 

та припинення земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію.  

На відміну від ЦКУ [320], ст. 98 ЗКУ надає чітке визначення земельного 

сервітуту: це право власника або землекористувача земельної ділянки на 

обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою 

(ділянками) [72]. Із наведеного визначення можна виокремити наступні ознаки 

цього субінституту: суб’єктний склад представлений власниками та 

землекористувачами земельної ділянки; об’єктом виступає чужа земельна 

ділянка; видами є платне та безплатне і строкове та безстрокове користування. 

Земельний сервітут оформляється шляхом здійснення його державної реєстрації у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Правовими підставами для 

встановлення земельного сервітуту виступають рішення суду, заповіт, договір та 

закон. Згідно з чинної судової практики (ухвала Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13 березня 2017 р. у справі 

№ 662/675/16-ц [312]) однією із обов’язкових умов для встановлення земельного 

сервітуту рішенням суду є правильне застосування принципу змагальності сторін: 

відповідач повинен надати докази можливості задоволення позивачем своїх 

потреб щодо використання земельної ділянки в менш обтяжливий спосіб ніж 

запропонований. При цьому у рішенні суду про встановлення земельного 
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сервітуту визначаються також його істотні умови: строк дії, площа, межі вказані 

на плані земельної ділянки і плата. Таким чином, судові рішення, якими 

встановлюються земельні сервітути, спрямовані на заповнення прогалин у 

правовому регулюванні земельних відносин. ЗКУ [72] містить прогалини у 

правовому регулюванні земельних сервітутів, оскільки закріплює лише підстави 

їх встановлення. Хоча, ст. 100 ЗКУ [72] називається «Порядок встановлення 

земельних сервітутів», але процедуру встановлення земельних сервітутів не 

передбачає. На це також неодноразово зверталася увага Р. І. Марусенком [150, 

с. 237–239].  

На відміну від ЦКУ [320], ЗКУ [72] доповнює перелік підстав для 

припинення земельного сервітуту: рішенням суду про скасування земельного 

сервітуту та порушенням власником умов користування земельним сервітутом. 

Право земельного сервітуту виступає самостійним субінститутом земельного 

права, що включає норми земельного права, які регламентують права власників та 

землекористувачів земельних ділянок на набуття прав на постійне або строкове, 

платне або безоплатне обмежене користування земельною ділянкою.  

Субінститут суперфіцію (використання чужої земельної ділянки для 

забудови) та субінститут емфітевзису (використання чужої земельної ділянки для 

сільськогосподарських потреб) є самостійними субінститутами земельного права, 

які виокремлюються у межах інституту землекористування. Регламентація цих 

відносин паралельно здійснюються ЦКУ [320] та ЗКУ [72], що на практиці 

викликає низку колізій. Так, ст. 102-1 ЗКУ [72] визначає, що право користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і 

право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

виникають на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка 

виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, 

відповідно до ЦКУ [320]. Посилання на ЦКУ [320] як на базовий нормативно-

правовий акт, який регламентує відносини суперфіцію та емфітевзису є 

необґрунтованим та суперечить основним принципам побудови галузі права. Так, 

однією із ознак самостійності галузі права є наявність власної системи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15


89 
 

законодавства, в тому числі спеціального нормативно-правового акту. До 

нормативно-правових актів інших галузей права ми можемо звертатися лише у 

тому випадку, якщо є прогалини у законодавчій регламентації та виникає 

необхідність у застосуванні аналогії закону [92, с.47-55; 93, с.39-43; 94, с. 82-92; 

95, с.93-100]. 

Хоча, ч. 5 ст. 102-1 ЗКУ [72] передбачено, що укладення договорів про 

надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб або для забудови здійснюється відповідно до ЦКУ [320] з урахуванням 

вимог ЗКУ [72]. Тобто, специфіка укладення договорів про встановлення 

суперфіцію та емфітевзису визначається ЦКУ[320] як базовим актом договірного 

права. Специфіка самого переходу прав на земельну ділянку, яка виступає 

об’єктом земельного права, повинна визначатися ЗКУ [72]. Емфітевзис як право 

користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути 

успадковане, однак виникає воно та регулюється виключно на підставі договору 

про емфітевзис, а не за допомогою певної конструкції у судовому рішенні (ухвала 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

у справі №313/1730/15-ц від 13 березня 2017 р. [313]) 

Право суперфіцію також може виникати на підставі заповіту. Однак 

М. Я. Ващишин пропонує виключити цю підставу виникнення права суперфіцію 

із ЗКУ [72] та ЦКУ [27, c. 134]. Наведена позиція є обґрунтованою, оскільки на 

практиці виникатимуть проблеми із державною реєстрацією права суперфіцію на 

підставі заповіту (заповідального відказу), оскільки однією особою 

успадковується земельна ділянка, а іншою – лише право забудови на ній, що 

потребуватиме додаткового взаємного узгодження умов і строків користування 

цією земельною ділянкою між цими спадкоємцями. 

ЗКУ [72] визначено перелік підстав для припинення суперфіцію та 

емфітевзису і доповнено підставами відчуження земельної ділянки приватної 

власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; прийняття 

уповноваженим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування 

рішення про використання земельної ділянки державної чи комунальної власності 
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для суспільних потреб; припинення дії договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених у 

рамках такого партнерства).  

М. Я. Ващишин також звертає увагу на неузгодженість переліку підстав для 

припинення суперфіцію, передбачених у ст. 416 ЦКУ та ст. 102-1 ЗКУ [27, c. 130]. 

Окрім того, не узгоджується із правозастосовною практикою можливість 

припинення суперфіцію у зв’язку із відмовою від нього особи, в інтересах якої 

його було встановлено, оскільки автоматично не припиняється право власності на 

зведені на земельній ділянці будівлі (споруди) (ст.406 ЦКУ) [320]. Таке 

припинення, за загальним правилом, вимагає приведення земельної ділянки у 

попередній стан, в тому числі шляхом знесення розташованих на ній будівель. 

Підстави припинення речового права суперфіцію М. Я. Ващишин відносить 

до юридичних фактів – дій, оскільки для припинення цього права недостатньою є 

настання конкретних обставин (подій), (зокрема перебіг календарного строку), а 

ще й додатково необхідно внести відповідні відомості у Державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно [27, c. 133]. Вважаємо за доцільне погодитися із 

зазначеною позицією, оскільки право суперфіцію виникає і припиняється із 

моменту внесення відповідних відомостей у Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно. 

На нашу думку, сервітут, суперфіцій та емфітевзис є самостійними 

субінститутами земельного права, які формуються шляхом об’єднання комплексу 

норм земельного права, які у межах інституту землекористування регламентують 

самостійну сукупність однорідних земельних відносин, пов’язаних із 

виникненням, зміною та припинення права користування земельною ділянкою. 

Норми галузі цивільного права та галузі земельного права в частині регулювання 

відносин користування чужою земельною ділянкою, користування земельною 

ділянкою для забудови та користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб співвідносяться як загальне та спеціальне та 

застосовуються субсидіарно. Чинний ЦКУ [320] регулює речові права на 

нерухоме майно, а спеціальні норми, які регламентують відносини щодо 
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земельної ділянки повинні бути передбачені у спеціальному нормативно-

правовому акті – ЗКУ. 

 

2.2 Інститути управління земельним фондом: інститут правового 

забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони 

земель та інститут правового забезпечення землеустрою 

 

При аналізі інститутів Загальної частини земельного права варто 

виокремлювати інститут правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель, який включає субінститути 

державного земельного кадастру, моніторингу земель, контролю за 

використанням та охороною земель. При цьому зазначений інститут земельного 

права своїм змістом охоплює субінститути земельного права, які регламентують 

управлінську діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері земельних відносин. Особливістю цих відносин є їх 

публічно-правовий характер, оскільки безпосередню участь у них беруть органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, тим самим забезпечуючи 

представництво інтересів держави у земельних відносинах.  

Норми, які формують управлінські субінститути земельного права, 

переважно є процедурними за своєю правовою природою, оскільки 

регламентують порядок (процедуру) вчинення юридично значимих дій щодо 

конкретної земельної ділянки, які пов’язані із присвоєнням їй кадастрового 

номеру, моніторингом тощо. Особливістю відносин, які виступають предметом 

регулювання управлінських субінститутів права, є їх організаційно-розпорядчий 

характер. 

Серед управлінських субінститутів земельного права особливої уваги 

заслуговує субінститут державного земельного кадастру. Запровадження 

державного земельного кадастру в радянський період в основному було 

спрямоване на ведення обліку земель с/г призначення. Натомість, із прийняттям 

ЗУ «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. [218] включені до нього 
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відомості стали більш повними та охоплюють дані про площу земель, цільову 

категорію, конкретні межі, відомості про її якісний стан та бонітування ґрунтів, 

нормативну грошову оцінку, тощо [280, с.121-128]. Фактично, державний 

земельний кадастр став тією базою даних, за допомогою якої можна отримати 

вичерпну інформацію про конкретну земельну ділянку.  

При цьому ст. 79 ЗКУ передбачає, що державній реєстрації речових прав на 

земельну ділянку передує державна реєстрація земельної ділянки у державному 

земельному кадастрі [72]. Основною відмінністю є те, що при державній 

реєстрації речових прав здійснюється реєстрація прав (власності, користування, 

оренди тощо) на земельну ділянку, тоді як у державному земельному кадастрі 

реєструється сама земельна ділянка як об’єкт з присвоєнням її конкретного 

кадастрового номеру.  

Із проголошенням незалежності України нормативно-правовими актами, які 

регламентували земельно-кадастрові відносини були ЗКУ 18.12.1990 р. [71] та 

Постанова КМУ «Про порядок ведення державного земельного кадастру» від 12 

січня 1993 р. № 15. На сьогодні, реальне законодавче закріплення норми 

субінституту державного земельного кадастру отримали із прийняттям ЗУ «Про 

Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. [218] та процедурно 

конкретизовані у Постанові КМУ «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. № 1051 [256]. 

За субординацією у правовому регулюванні норми субінституту державного 

кадастру є процедурними, оскільки вони не лише акумулюють інформацію щодо 

конкретної земельної ділянки, але й спрямовані на організацію діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування щодо її збирання, 

збереження, обліку та внесення до неї змін.  

У межах субінституту державного земельного кадастру об’єднуються норми 

про кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну 

оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, державну реєстрацію 

земельних ділянок, облік кількості та якості земель. На перший погляд, здається, 

що усі вказані відносини є неоднорідними. Насправді, усі вони є інформаційними, 
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оскільки безпосередньо спрямовані на формування єдиної бази даних про 

земельну ділянку. Окрім того, їм характерна спільна мета – забезпечення органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних 

осіб необхідною інформацією про земельні ділянки. Субінституту державного 

земельного кадастру характерні принципи, закріплені у ст. 3 ЗУ «Про Державний 

земельний кадастр» [218]. 

С. Л. Гоштинар класифікує відносини у сфері здійснення державного 

земельного кадастру на юридичні (правові) та економічні. До перших вона 

відносить діяльність по веденню земельного кадастру, у процесі якої складаються 

суспільні відносини, опосередковані державою правовими нормами, що надають 

кадастру правовий вираз, а другі – це, фактично, результат діяльності по його 

веденню, який використовується державою для управління економікою [50].  

Моніторинг земель є також однією із функцій державного управління у 

сфері земельних відносин. Нормативно-правову основу здійснення моніторингу 

земель складають ЗКУ [72], ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. [250], ЗУ «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. 

[248], ЗУ «Про меліорацію земель» від 14.01.2000 р. [240], ЗУ «Про державний 

контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 р. [219], 

Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.08.1993 р. № 661 [230], Положення про моніторинг ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення, затверджене наказом Міністерства 

аграрної політики України від 26.02.2004 р. та зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 29 березня 2004 р. за №383/8982 [231].  

Моніторинг земель визначено як систему спостереження за станом земель з 

метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків 

негативних процесів [187]. Таким чином, моніторинг земель носить превентивний 

характер і спрямований на запобігання деградації земель та погіршення їх якісних 

природніх властивостей.  

Норми, які визначають систему моніторингу земель, формують субінститут 

моніторингу земель у межах складного інституту управління в галузі 
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використання, відтворення та охорони земель. Система моніторингу земель 

створена з метою об’єктивізації змін у кількісному та якісному стані 

навколишнього природного середовища і базується на узагальненні інформації 

про зміни у стані навколишнього природного середовища та їх деталізації [18]. 

Невід’ємною складовою цієї системи є моніторинг ґрунтів, об’єктом якого є 

ґрунти на землях сільськогосподарського призначення. Основною метою 

моніторингу ґрунтів є забезпечення раціонального використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення. Разом з тим моніторинг ґрунтів є 

невід’ємно пов’язаним із екологічним моніторингом і, як наслідок, визначає 

вплив сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище [169].  

Наведене свідчить про охоронний характер норм вказаного субінституту 

земельного права, а також про його тісний зв’язок із інститутом екологічного 

моніторингу. Норми субінституту моніторингу земель можна систематизувати у 

дві окремі групи: 1) норми, які визначають систему моніторингу земель (мають 

загальний характер та є базою для формування однойменного субінституту 

земельного права); 2) норми, які визначають моніторинг ґрунтів (мають 

спеціальний характер, оскільки об’єктом їх правового регулювання виступають 

виключно ґрунти земель сільськогосподарського призначення). 

Результатом застосування норм зазначеного субінституту земельного права 

повинна стати уніфікована інформаційна база про стан земель України. Проте, 

станом на сьогодні така інформаційна база відсутня, а також не розроблено 

уніфікованої методики здійснення моніторингу земель.  

Це обумовлено наявністю прогалин у правовому регулюванні моніторингу 

земель нормами відповідного субінституту. Бо Положення про моніторинг 

земель, яке прийнято ще у 1993 році, є вкрай застарілим та не забезпечує 

належного правового регулювання вказаних земельних відносин. На відміну від 

України, Європейський Союз пішов на крок вперед у сфері моніторингу земель та 

ґрунтів зокрема. У Європі моніторинг ґрунтів функціонує, з одного боку, у межах 

кількох програм: Міжнародна кооперативна програма з оцінки і моніторингу 

ґрунтів аерального забруднення лісів – ICP – Forest, Міжнародна програма 
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комплексного моніторингу – ICP – IM, що охоплює 31 європейську країну, 

Європейський геологічний форум – FOREGS; а з іншого боку – як самостійні 

мережі точок в окремих країнах [152]. У зв’язку з цим пропонується Україні взяти 

за основу впроваджену Європейським Союзом методику здійснення моніторингу 

ґрунтів. Насамперед, необхідно передбачити формування постійної фіксованої 

мережі спостережень, істотне розширення асортименту аналітичних робіт, 

проведення спостережень усіх категорій земель, формування уніфікованої бази 

даних та інформаційної системи, створення нового типу горизонтальних і 

вертикальних зв’язків між замовниками і виробниками інформації з чітко 

визначеними механізмами, правами і взаємними зобов’язаннями, істотне 

поліпшення наукового супроводу моніторингу ґрунтів [152]. Вважаємо за 

доцільне погодитися із вказаними пропозиціями у сфері реформування 

моніторингу земель. Разом з тим варто доповнити, що першим етапом 

реформування повинна стати адаптація чинного законодавства України у сфері 

моніторингу земель до діючого законодавства Європейського Союзу, а також 

затвердження на рівні Кабінету Міністрів України комплексної програми 

удосконалення моніторингу земель. 

Норми, які визначають порядок здійснення контролю за використанням та 

охороною земель, формують субінститут контролю за використанням та 

охороною земель у межах складного інституту правового забезпечення 

управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Норми 

вказаного субінституту земельного права закріплено у ЗКУ [72], ЗУ «Про 

державний контроль за охороною та використанням земель» від 19.06.2003 р. 

[219], ЗУ «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. [248], ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. [250] тощо. 

ЗКУ передбачено три види контролю за використанням та охороною земель: 

державний, самоврядний та громадський [72]. Зважаючи на те, що самоврядний 

контроль та громадський контроль здійснюється під наглядом центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центрального 
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органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, тому норми, які регламентують порядок здійснення вказаних видів 

контролю також формують складний інститут правового забезпечення управління 

в галузі використання, відтворення та охорони земель. 

Державний контроль за використанням та охороною земель є складовою 

державного контролю за охороною навколишнього середовища, оскільки земля 

виступає одним із природніх ресурсів нашої держави. Державний контроль 

здійснюється у сфері використання та охорони земель Державною службою 

України з питань геодезії, картографії та кадастру (згідно з розпорядження КМУ 

від 30 листопада 2016 р. № 910-р [190]), а також у сфері дотримання вимог 

законодавства про охорону земель – Державною екологічною інспекцією України. 

Однак, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища» від 31 травня 2017 р. № 616-р з 

метою створення ефективної державної системи запобігання екологічним 

правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища, 

зниження тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до 

здійснення нагляду (контролю) необхідно утворити єдиний інтегрований 

державний орган природоохоронного моніторингу та нагляду (контролю) – 

Службу [268], ліквідувавши Державну екологічну інспекцію України та її 

територіальні органи. Наведене свідчить, що Україна є на шляху до впровадження 

єдиної системи органів державного контролю за використанням та охороною 

земель. 

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» об'єктом державного контролю за використанням та охороною 

земель є всі землі в межах території України [219]. При цьому, усі категорії 

земель є об’єктом державного контролю за їх використанням та охороною. Проте, 

зважаючи на особливі родючі властивості земель сільськогосподарського 

призначення, пріоритетним напрямком державного контролю за використанням 
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та охороною земель є моніторинг родючості земель сільськогосподарського 

призначення та агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського 

призначення, які здійснюються Міністерством аграрної політики та 

продовольства України [219]. 

Норми субінституту контролю за використанням та охороною земель є 

тісно пов’язаними із інститутом правового забезпечення землеустрою та 

субінститутом моніторингу земель, оскільки однією із форм здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель є розгляд 

документації із землеустрою, пов'язаної з використанням та охороною земель; а 

також проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення (ст. 9 ЗУ «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» [219]). Окрім того, норми цього субінституту 

земельного права є охоронними, оскільки носять превентивний характер та 

спрямовані на запобігання забрудненню земель, псуванню земель, зниженню 

родючості ґрунтів, а також погіршенню стану рослинного та тваринного світу, 

водних та інших природних ресурсів. 

Норми цього субінституту земельного права є процедурними, оскільки 

визначають саме порядок здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель, який проявляється у наділені Держгеокадастру організаційно – 

розпорядчими повноваженнями щодо здійснення державного контролю за 

дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх 

категорій і форм власності, а також в частині родючості ґрунтів [219], а також у 

наділені Державної екологічної інспекції України повноваженнями здійснення 

державного контролю за додержанням центральними органами виконавчої влади 

та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – 

нерезидентами вимог законодавства про охорону земель, надр [219].  
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О. О. Піфко визначає інститут державної реєстрації прав на земельну ділянку 

як самостійний інститут земельного права із властивими йому функціями, цілями 

та завданнями. Інститут державної реєстрації прав на земельну ділянку – це 

система правових норм, що регулюють відносно однорідні суспільні відносини, які 

виникають у процесі легалізації, виникнення, зміни або припинення прав, 

обмежень та обтяжень щодо конкретно визначеної земельної ділянки [191, c. 55]. 

С. В. Гринько визначає основну мету інституту державної реєстрації прав на 

земельну ділянку – це легалізація будь-яких речових прав на земельну ділянку. При 

цьому автор чітко розмежовує поняття «легалізація» та «легітимація». Під 

легалізацію необхідно розуміти узаконення шляхом санкціонованого державою 

утвердження особи як офіційного законного суб’єкта відповідного права на землю, 

тоді як легітимація – це лише визнання або підтвердження цього права [51, c. 20–

21]. 

К. О. Настечко обґрунтовує, що реєстрація прав на земельну ділянку є 

невід’ємною складовою оформлення прав на земельну ділянку, а також пропонує 

у системі земельного права України виокремлювати самостійний інститут права – 

оформлення прав на земельну ділянку [170, c. 20–46; 171, c. 9]. Не погоджуємося 

із виділенням самостійного інституту права – оформлення прав на земельну 

ділянку, оскільки норми, які регламентують сферу відносин із оформлення прав 

на земельну ділянку, формують окремі інститути набуття та припинення прав на 

земельну ділянку; правового забезпечення землеустрою; а також субінститут 

державного земельного кадастру.  

На нашу думку, недоцільно включати інститут державної реєстрації прав на 

земельну ділянку до галузі земельного права. Бо норми інституту державної 

реєстрації комплексно регламентують порядок здійснення державної реєстрації 

прав на землю та прав на нерухоме майно загалом.  

Як вбачається із чинного законодавства України земельна ділянка є 

приналежністю нерухомого майна та слідує за ним. Наведене підтверджується 

положеннями ст. 120 ЗКУ [72] та ст. 377 ЦКУ [320], згідно яких до особи, яка 

набула право власності на нерухоме майно переходить право власності на 



99 
 

земельну ділянку, на якій воно розташоване [72]. Вважаємо ці норми закону 

суперечать ст. 14 КУ, яка визначає, що земля є основними національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави та такими, що 

нівелюють значення земельної ділянки як особливо охоронюваного державою 

природного ресурсу [105]. Бо на практиці може виникнути ситуація, коли речові 

права на земельну ділянку та речові права на нерухоме майно належать різним 

суб’єктам. На нашу думку, у такому випадку найбільш оптимальним способом 

вирішення цієї проблеми буде забезпечення єдності нерухомого майна та 

неможливості його відокремлення одне від одного. Тому доцільно впровадити 

єдину систему реєстрації речових прав на нерухоме майно. Така система 

реєстрації речових прав на нерухоме майно вже давно функціонує у багатьох 

європейських країнах [88, c. 119]. 

Важливим кроком на шляху до встановлення єдиної системи реєстрації 

речових прав на нерухоме майно було прийняття ЗУ «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [222], яким, фактично, 

запроваджено єдині органи здійснення реєстрації, єдину та уніфіковану 

інформаційну систему реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплено 

єдині принципи здійснення такої реєстрації [293, с.46-47].  

Д. В. Бусуйок обґрунтовує доцільність формування в земельному праві 

України правового інституту земельних послуг як системи відносно 

відокремлених від інших та пов’язаних між собою правових норм, які регулюють 

групу (вид) суспільних відносин щодо надання земельних послуг [22, с.245-250].  

До складу цього правового інституту входять правові норми щодо надання 

земельних приватних і земельних адміністративних (публічних) послуг. За 

суб’єктами надання земельні адміністративні (публічні) послуги поділяються на 

муніципальні та державні земельні послуги. З метою подальшого вдосконалення 

загальних та спеціальних положень здійснення правового регулювання сервісних 

відносин доведена необхідність закріплення норм цього правового інституту у 

Розділі VII «Управління в галузі використання й охорони земель» ЗК України [21, 

c. 13–14; 23, с.390-396]. 



100 
 

Вважаємо необґрунтованим виокремлювати інститут земельних послуг у 

системі земельного права, оскільки основним системоутворюючим критерієм 

земельного права є предмет правового регулювання (земельні відносини). 

Натомість, земельні послуги не можуть виступати предметом правового 

регулювання самостійного інституту земельного права, бо порядок надання 

земельних приватних послуг та земельних публічних послуг носить міжгалузевий 

характер і визначається нормами цивільного та адміністративного права 

відповідно. На нашу думку, комплексний або міжгалузевий характер інститутів 

права заперечує їх самостійність у межах єдиної галузі права з огляду на те, що 

норми зазначених інститутів права мають «подвійну прописку» і не можуть бути 

віднесені однозначно до інституту конкретної галузі права. Тому не 

погоджуємося із позицією виокремлення інституту земельних послуг у межах 

земельного права. 

Окрім того, ще однією причиною не погодження із виокремленням 

інституту земельних послуг у межах земельного права є неможливість 

ідентифікації приналежності конкретних норм земельного права до інституту 

земельних послуг чи відповідних інститутів управління земельним фондом. Бо 

управлінська діяльність також включає надання послуг у сфері державного 

земельного кадастру, у сфері землеустрою тощо.  

До управлінських інститутів земельного права відносять також інститут 

щодо прогнозування, програмування та планування у сфері використання й 

охорони земель [21, c. 13–14]. На нашу думку, порядок здійснення прогнозування, 

програмування та планування у сфері використання й охорони земель 

визначається нормами інституту правового забезпечення землеустрою та не 

потребує виокремлення його норм у самостійний інститут прогнозування, 

програмування та планування у сфері використання й охорони земель, бо 

розробці та затвердженню документації із землеустрою передує здійснення 

прогнозування та планування відповідних земельних ділянок.  

У межах інститутів управління земельним фондом доцільно також 

відзначити інститут правового забезпечення землеустрою. Комплексний правовий 
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аналіз інституту землеустрою здійснювала Т. В. Лісова, яка визначила його як 

систему правових норм, які спрямовані на регулювання суспільних відносин у 

сфері управління використанням й охороною земель та здійснення комплексу 

відповідних дій щодо виникнення і припинення права власності і права 

користування ними, забезпечення раціонального, сталого, екологічно 

збалансованого їх використання й охорони та мають за мету забезпечення 

гарантій прав на землю. Мова йде в тому числі про дії, які стосуються організації 

території адміністративно-територіальних утворень, раціонального використання 

й охорони земельних ділянок, формування нових і впорядкування існуючих або 

частин останніх і встановлення їх меж з метою забезпечення раціонального, 

екологічно збалансованого використання й охорони земель, створення 

сприятливого екологічного середовища й поліпшення природних 

ландшафтів [133, c. 7].  

До основних функцій інституту правового забезпечення землеустрою слід 

відносити екологічну, економічну, технічну та соціальну. Екологічна функція 

землеустрою полягає у забезпеченні раціонального, сталого, екологічно 

збалансованого використання земельних ділянок та їх охорони. При цьому в 

аспекті дослідження цього інституту земельного права, ця функція є 

пріоритетною та становить його фундамент. Економічна функція проявляється у 

найбільш збалансованому розподілі земельних ділянок, що сприяє їх економічно 

ефективному використанню. Технічна функція спрямована на виготовлення 

різного роду технічної документації, пов’язаної із відведенням земельних ділянок, 

впорядкуванням територій, встановленням меж тощо. Соціальна функція 

спрямована на створення сприятливого екологічного середовища для людини. 

Слід зазначити, що землеустрій необхідно виокремлювати як самостійний 

інститут земельного права, а не виділяти його в якості субінституту у межах 

інституту правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення 

та охорони земель. Ключовою ознакою, яка свідчить про його самостійність як 

інституту земельного права, є його суб’єктний склад. Окрім загальних суб’єктів 

відносин землеустрою, які представлені органами державної влади, Ради міністрів 
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Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

землевласниками та землекористувачами, які переважно виступають замовниками 

документації із землеустрою; документація також розробляється спеціальними 

суб’єктами, зокрема юридичними та фізичними особами, у складі яких є 

сертифіковані інженери землевпорядники, відповідальні за якість робіт із 

землеустрою. На відміну від органів управлінської діяльності, землевпорядні 

організації не наділені управлінськими (організаційно-розпорядчими функціями), 

оскільки їх діяльність здійснюється виключно на підставі закону та укладеного з 

ними договору про виконання робіт. За своєю правовою природою такий вид 

діяльності є приватно-правовим та регламентується нормами земельного і 

цивільного права. Тоді як державне управління земельним фондом реалізується 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які здійснюють 

свою діяльність у межах, встановлених державою, та мають на меті вирішення 

спільних завдань [133, c. 89]. 

П.Д. Сахаров розмежовує поняття «землеустрій» та «землевпорядний 

процес». З його точки зору «землеустрій» є ширшим поняттям, оскільки 

«землевпорядний процес» виступає лише складовою частиною землеустрою, 

спрямованою на реалізацію матеріальних норм землеустрою [288, c. 22]. 

Вважаємо за доцільне погодитися із зазначеною позицією, оскільки інститут 

правового забезпечення землеустрою охоплює усю сукупність норм, які 

регламентують порядок раціональної організації та економічно ефективного 

використання територій адміністративно-територіальних одиниць, а також 

порядок організації раціонального використання та охорони земель суб’єктів 

господарювання. 

Правові норми інституту правового забезпечення землеустрою закріплені у 

Главі 31 ЗКУ [72] та в інституційному ЗУ «Про землеустрій» [237]. Основними 

критеріями, які свідчать про самостійність зазначеного інституту земельного 

права є: 1) спеціальний суб’єктний склад (окрім органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, землекористувачів та землевласників); він також 

представлений землевпорядними організаціями; 2) регулює відносини із 
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організації землеустрою; 3) виконує самостійні завдання, закріплені у ст. 183 

ЗКУ [73]; 4) ґрунтується на спеціальних інституційних принципах, закріплених у 

ст. 6 ЗУ «Про землеустрій» [237]; 5) формально виражений у ЗКУ та у 

спеціальному інституційному законі «Про землеустрій» [237].  

Інститут правового забезпечення землеустрою є публічно-правовим та 

спрямований на задоволення в першу чергу інтересів держави, бо вжиття 

соціально-економічних та екологічних заходів із забезпечення раціональної 

організацій адміністративних територій спрямовано на виконання основного 

конституційного положення, яким закріплено, що земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Аналогічної 

правової позиції дотримується Т. В. Лісова, яка визначає землеустрій як сферу, 

яка повинна задовольняти перш за все публічні інтереси. На її думку, це 

безпосередньо пов’язано з тим, що відносини із землеустрою виникають щодо 

унікального об’єкта – землі [133, c. 32].  

При цьому, науковець згадує і про приватно-правовий аспект інституту 

землеустрою, який відображається у відносинах добросусідства та має місце при 

укладенні між замовником та виконавцем договору про розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки [133, c. 32]. Отже, у межах 

інститутів управління земельним фондом, поряд із інститутом правового 

забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель, 

який включає субінститути державного земельного кадастру, моніторингу земель, 

контролю за використанням та охороною земель, доцільно також виділяти 

самостійний інститут земельного права – інститут правового забезпечення 

землеустрою як сукупності норм земельного права, які регламентують порядок 

раціональної організації та економічно ефективного використання територій 

адміністративно-територіальних одиниць, а також порядок організації 

раціонального використання та охорони земель суб’єктів господарювання. 
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2.3 Інститути правової охорони земель і захисту та відновлення 

порушених земельних прав 

 

Серед інститутів Загальної частини земельного права особливе місце 

посідає інститут правової охорони земель [98; 99]. Базисом для формування норм 

цього інституту права послужили норми КУ, які задекларували, що земля є 

основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави (ст. 14 КУ) [105]. Таким чином, охорону землі як основного та 

найціннішого природного ресурсу держави було визнано як одне із пріоритетних 

завдань нашої держави.  

Інститут правової охорони земель є матеріальним інститутом земельного 

права, оскільки об’єднує сукупність норм земельного права, які визначають 

систему правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому 

вилученню земель с/г призначення для несільськогосподарських потреб, захист 

від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості 

ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення 

особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення. Зазначений інститут 

земельного права є превентивним (охоронним), оскільки спрямований на 

попередження будь-якого погіршення якісних чи корисних властивостей земель, 

їх знищення та нераціонального використання.  

Превентивний характер інституту правової охорони земель проявляється у 

його законодавчо встановлених завданнях. Відповідно до ст. 163 ЗКУ завданнями 

охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, 

екологічної цінності природних і набутих якостей земель [72]. Проте, це ніяким 

чином не заперечує регулятивного характеру інституту правової охорони земель 

як важливого регулятора земельних відносин щодо вжиття комплексу заходів в 

частині відновлення якісних властивостей земель (рекультивації, консервації, 

меліорації, тощо).  
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З точки зору О. А. Вівчаренка, основними функціями інституту правової 

охорони земель є регулююча, стимулююча, контрольна та примусова. Регулююча 

є втіленням регулятивної статичної функції, оскільки спрямована на встановлення 

прав та обов’язків суб’єктів земельних відносин у сфері здійснення охорони 

земельних ділянок. Стимулююча функція є втіленням регулятивної динамічної 

функції земельного права, яка спрямована на здійснення впливу на суб’єктів 

земельних відносин з метою досягнення ними позитивного результату щодо 

раціонального та екологічно ефективного використання земельних ділянок. 

Контрольна функція своєю чергою спрямована на моніторинг наявних порушень 

у сфері охорони земель та у подальшому їх запобіганню. Примусова функція є 

нічим іншим аніж охоронною функцією права [33].  

Інститут правової охорони земель як комплекс норм земельного права в 

першу чергу спрямований на закріплення конкретних обов’язків суб’єктів 

земельних відносин щодо забезпечення належної охорони земель та їх 

раціонального використання (регулятивна функція інституту охорони земель), а 

також на попередження та запобігання будь-яких порушень у сфері охорони 

земель (охоронна функція інституту охорони земель) [330, с.62-64].  

О. А. Вівчаренко вказує на те, що інститут охорони земель містить 

відправні положення та принципи, дія яких поширюється на всі або більшість 

урегульованих земельним правом відносин і належить до Загальної частини 

земельного права та надає спрямованості змісту та складу інших інститутів цієї 

галузі права [33, c. 87]. Зокрема, норми інституту правової охорони земель 

виступають відправними та засадничими положеннями для норм самостійних 

інститутів Особливої частини земельного права, а саме: правового режиму земель 

с/г призначення, правового режиму земель лісогосподарського призначення, 

правового режиму земель водного фонду, ПЗФ тощо.  

Серед основних заходів охорони земель с/г призначення слід відзначити 

рекультивацію земель, консервацію деградованих, малопродуктивних та 

техногенно забруднених земель с/г призначення, відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та меліорація земель. 
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Рекультивація порушених земель полягає у проведенні комплексу 

організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на 

відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених 

земель [73]. Консервація деградованих і малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь формує зміст охорони земель згідно з ст. 164 

ЗКУ [73]. Консервація земель здійснюється на підставі рішення органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками 

земельних ділянок шляхом припинення їх господарського використання на 

визначений термін та залуження або заліснення [73]. Незважаючи на те, що ч. 4 

ст. 172 ЗКУ [73] закріплено, що порядок консервації земель встановлюється 

законодавством України, станом на сьогодні такий закон не прийнято.  

Натомість, порядок здійснення консервації визначається спеціальним 

підзаконним актом Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 26.04.2013 р. № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24 травня 2013 р. за № 

810/23342. На нашу думку, відсутність належного законодавчого регламентування 

порядку здійснення консервації земель є істотною прогалиною чинного 

земельного законодавства. Бо наказ профільного міністерства України про 

затвердження порядку консервації земель не носить загальнообов’язкового 

характеру як закон. Зокрема, п.1 зазначеного Порядку передбачає, що цей 

Порядок є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, власниками 

земельних ділянок та землекористувачами і має рекомендаційний характер для 

органів місцевого самоврядування [233]. Тоді як відносини у сфері меліорації 

земель регулюються спеціальним ЗУ «Про меліорацію земель» від 

14.01.2000 р. [240], яким визначено види меліорації та меліоративні заходи, 

порядок проведення меліорації земель тощо. 

Якщо інші заходи є загальними та використовуються до усіх земель 

незалежно від їх цільового призначення та спрямовані на відновлення якісного 

стану земельних ділянок, то відшкодування втрат є спеціальним заходом охорони, 

властивим лише землям с/г та лісогосподарського призначення. Ключовою 
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ознакою, яка об’єднує охорону земель та відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва є їх комплексний 

підхід до угідь як складних природних утворень (екосистем), при використанні 

яких повинні враховуватися зональні та регіональні особливості [132, c. 50]. Тому 

при здійсненні охорони земель с/г та лісогосподарського призначення необхідно 

враховувати їх особливості, зумовлені їх цільовим призначенням.  

Вважаємо, що охорона земель повинна полягати не лише у їх раціональному 

використанні, а й у використанні згідно встановлених особливостей цільового 

призначення конкретної земельної ділянки. Так, землі с/г призначення, історико-

культурного призначення, землі ПЗФ та іншого природоохоронного призначення 

потребують особливої правової охорони як найбільш вразливі категорії земель, 

яким внаслідок антропогенного впливу зазвичай заподіюється найбільша шкода. 

Підтвердженням наведеного є законодавчо встановлена заборона щодо передачі у 

приватну власність земель комунальної та державної власності під об’єктами 

ПЗФ, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу 

екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо 

інше не передбачено законом; земель лісогосподарського призначення, крім 

випадків, визначених ЗКУ [72]; земель водного фонду, крім випадків, визначених 

ЗКУ [72] у приватну власність.  

Особливої правової охорони потребують також землі лісогосподарського 

призначення. С.В. Шарапова виокремлює такі спеціальні заходи охорони земель 

лісогосподарського призначення: державна комплексна система спостереження, 

створення екологічної мережі, розробка загальнодержавних програм 

використання та охорони земель; відшкодування втрат лісогосподарського 

виробництва [324, c. 86]. Особливістю цих заходів є те, що вони спрямовані на 

охорону та захист лісів як особливого природного ресурсу. 

Таким чином, інститут правової охорони земель формують загальні норми 

земельного права, які носять засадничий характер та визначають напрямки 

охорони земель у межах України, а також спеціальні норми, які регламентують 

порядок здійснення охорони конкретних цільових категорій земельних ділянок:  
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с/г призначення, лісогосподарського призначення, історико-культурного 

призначення, ПЗФ тощо.  

Інститут правової охорони земель є публічно-правовим інститутом 

земельного права, оскільки він визначає основні державно-правові заходи, які 

доцільно вживати для відтворення і підвищення родючості земель, зокрема 

ґрунтів, а також забезпечення їх раціонального використання та здійснення 

захисту від нераціонального та шкідливого впливу на земельних ділянках усіх 

форм власності. На сьогодні, актуальним є питання забезпечення сталої охорони 

ґрунтів шляхом розроблення та прийняття єдиної концепції попередження та 

припинення деградації та забруднення ґрунтів України. Про таку концепцію 

також згадує у своїх наукових працях Н. Гавриш. З її точки зору, методологічну 

основу розвитку державної політики у сфері охорони ґрунтів повинна складати 

Концепція охорони ґрунтів та їх родючість, яка полягає у здійсненні моніторингу 

діючого національного законодавства, збереження і відтворення родючості 

ґрунтів, а також прийняття відповідних законних та підзаконних нормативно-

правових актів у сфері охорони ґрунтів [38 c. 166].  

На нашу думку, концептуальні зміни у сфері охорони ґрунтів необхідно 

почати із актуалізації чинної нормативно-правової бази у сфері цих відносин, 

зокрема: посилення юридичної відповідальності за деградацію та забруднення 

ґрунтів; вжиття оперативних заходів до суб’єктів земельних відносин, які 

нераціонально використовують земельні ділянки, що призводить до деградації 

ґрунтів шляхом припинення права користування такими земельними ділянками та 

компенсації усіх витрат, понесених у зв’язку із необхідністю верхнього 

ґрунтового шару земельних ділянок, тощо. 

Невід’ємною складовою правової охорони земель є охорона ґрунтів. Ґрунт є 

тим верхнім шаром земель с/г призначення, який забезпечує їх родючість. Основу 

охорони ґрунтів повинні формувати принципи екологічного нормування 

допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив України [10, 

c. 1501], які повинні забезпечити рівновагу між антропогенним впливом на ґрунти 

та їх здатністю до відновлення. Завдяки зазначеним принципам держава реалізує 
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свою ключову функцію – охорони землі як основного національного 

багатства [39, c. 275].  

Беручи до уваги, наведені ознаки інституту правової охорони земель можна 

запропонувати його наступне визначення – це сукупність норм земельного права, 

які спрямовані на регулювання відносин щодо вжиття правових, економічних та 

екологічних заходів з метою забезпечення раціонального використання земель та 

збереження їх корисних властивостей, а також використання земельних ділянок у 

відповідності до їх цільового призначення.  

У межах земельного права варто також виокремлювати інститут захисту та 

відновлення порушених земельних прав. У земельно-правовій доктрині цей 

інститут також згадується як інститут вирішення земельних спорів [130]. 

На нашу думку, саме найменування інституту вирішення земельних спорів є 

не досить вдалим. Зміст цього інституту формують норми земельного права, які 

регламентують порядок безпосереднього захисту порушених земельних прав як у 

судовому, так і позасудовому порядку, а також порядок відновлення порушених 

земельних прав шляхом притягнення винних осіб до відповідальності, шляхом 

припинення права власності або права користування земельною ділянкою, а 

також вжиття інших заходів примусу до порушників земельного законодавства. 

Таким чином, зміст цього інституту не обмежується лише нормами, які 

визначають вирішення земельних спорів як в судовому, так і в позасудовому 

порядку, але й також охоплює норми, які регламентують відносини із відновлення 

порушених земельних прав, бо саме вирішення земельного спору не призведе до 

належного захисту порушеного земельного права. Для того, щоб повноцінно 

захистити порушені земельні права, необхідно забезпечити виконання рішення 

суду або ж рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи земельно-правову природу норм, які визначають гарантії прав 

на землю, зокрема: захист прав на землю, відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам, вирішення земельних спорів; а також відкидаючи норми, 

які регулюють цивільно-процесуальні, адміністративно-процесуальні та 
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господарсько-процесуальні відносини у сфері вирішення земельних спорів, 

обґрунтовано змінити найменування інституту вирішення земельних спорів та 

визначити його як інститут захисту та відновлення порушених земельних прав. Це 

зумовлено тим, що земельне право є матеріальною галуззю права та не може 

містити норми суміжних процесуальних галузей права. Отже, структуру інституту 

захисту та відновлення порушених земельних прав формують норми земельного 

права, які визначають порядок здійснення захисту порушених земельних прав 

(шляхом звернення до суду, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, здійснення самозахисту); а також норми земельного права, які 

регулюють порядок відновлення земельних прав (притягнення винних осіб до 

юридичної відповідальності, повернення земельної ділянки законному власнику 

чи землекористувачу, відшкодування збитків, тощо). 

Цей інститут є захисним інститутом земельного права, бо його норми 

спрямовані на захист та відновлення порушених прав суб’єктів земельних 

відносин (землекористувачів, землевласників) шляхом приведення земельної 

ділянки у попередній стан, усунення перешкод у користуванні земельною 

ділянкою, визнання прав на земельну ділянку тощо. Перелік способів захисту 

порушених земельних прав, закріплений у ст. 152 ЗКУ [72] не є вичерпним. Окрім 

того, серед земельно-правових способів захисту порушених прав дублюються 

основні цивільно-правові способи захисту, закріплені у ст. 16 ЦКУ, а саме: 

визнання прав, відновлення становища, яке існувало до порушення, 

відшкодування збитків, визнання правочину недійсним [320].  

На відміну від цивільних способів захисту порушених прав, земельно-

правові способи захисту, в першу чергу, повинні бути спрямовані на захист як 

конкретних земельних прав, так і землі як особливого природного ресурсу.  

А. М. Мірошниченко, досліджуючи способи захисту прав на земельну 

ділянку, звертає увагу на те, що при зверненні з позовом суб’єкт звернення 

зазвичай зазначає неправильний спосіб захисту, який в подальшому не може 

сприяти належному відновленню порушеного права. Тоді як зміст норм 

земельного права, які регламентують порядок вирішення земельних спорів, 
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полягає не лише у їх захисті шляхом звернення до суду, але й у їх відновленні 

шляхом пред’явлення судового рішення до виконання [154; 165]. 

Серед найбільш поширених способів захисту земельних прав автор виділяє 

спори про визнання недійсними (незаконними, нечинними, скасування тощо) 

державних актів про право власності на земельні ділянки або право користування 

земельними ділянками, спори про визнання недійсними договорів щодо 

земельних ділянок, визнання прав на земельну частку (пай), спори про 

повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, спори щодо погодження 

меж. При цьому, критикується такий спосіб захисту як визнання державного акта 

недійсним, оскільки він не сприяє відновленню порушеного земельного права. 

Адже станом на сьогодні право власності та право користування земельною 

ділянкою виникають з моменту реєстрації відповідних прав, а не з моменту 

реєстрації відповідного договору та видачі державного акта [159].  

Окрім того, заперечується будь-яке звернення із позовом про визнання 

договору недійсним з огляду на невідповідність його положень закону, оскільки 

такий договір є нікчемним в силу прямої вказівки закону і не потребує окремого 

підтвердження цього судовим рішенням [159]. Не можемо повністю погодитися із 

вказаною правовою позицією, оскільки сторони часто оспорюють дійсність 

правочину з підстав невідповідності його положень закону. Окрім того, для того 

щоб отримати реальний захист порушеного земельного права недостатньо заявити 

про вчинення нікчемного правочину, який не породжує жодних правових 

наслідків, окрім тих, що пов’язані із його нікчемністю, бо для того щоб повернути 

усе у попередній стан, в тому числі шляхом знесення незаконно збудованих 

будівель на земельній ділянці не відведеній для цієї мети, доцільно мати рішення 

суду, яке набрало законної сили, оскільки саме воно послужить підставою для 

відновлення порушеного земельного права.  

Як вбачається із норм чинного ЗКУ [72], вирішення земельних спорів може 

здійснюватися у судовому та досудовому порядку. При цьому досудовий порядок 

вирішення земельних спорів не є обов’язковим. А. Мірошниченко розмежовує 

поняття «вирішення спору» та «правосуддя» і співвідносить їх як ціле та частину. 
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Відмежувальною ознакою правосуддя є те, що при його здійсненні вирішення 

спору характеризується остаточністю і неможливістю оскарження прийнятого 

рішення до іншої системи органів [155, с. 26]. Звернення до органів місцевого 

самоврядування та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин із заявою при вирішення земельного спору є 

адміністративною формою захисту порушеного земельного права. Проте, 

прийняте за результатами розгляду та вирішення земельного спору рішення 

органу місцевого самоврядування та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин не може розглядатися як 

остаточне та може бути оскаржене у судовому порядку. Окрім того, ЗКУ [72] не 

передбачено способів виконання такого рішення, а також не зазначено про їх 

обов’язковий чи рекомендаційний характер. На нашу думку, вирішення 

земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин є 

формою медіації, коли суб’єкти земельних відносин бажають вирішити 

конкретний земельний спір мирним шляхом без звернення до суду. 

Аналогічної думки дотримується А. Мірошниченко, який вважає, що комісії 

міськради по вирішенню земельних спорів відіграють роль медіатора-

посередника, що сприяє досягненню мирової угоди [155, с. 26]. Вважаємо, що 

норми, які визначають порядок вирішення земельних спорів органами місцевого 

самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин повинні бути модифіковані із закріпленням 

чіткої процедури здійснення медіації, повноважень відповідних медіаторів та 

оформленням результатів їх діяльності. За інших обставин, норми, які 

регламентують досудовий порядок вирішення земельних спорів повинні бути 

виключні із ЗКУ [72], оскільки вони носять декларативний характер і майже не 

мають практичного застосування.  

Цей інститут має міжгалузевий характер, що зумовлено відсутністю 

уніфікованого процесуального законодавчого акту, який би регулював порядок 

вирішення земельних спорів. Як наслідок, при регулюванні цих відносин 
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застосовуються норми суміжних процесуальних галузей права, а саме: ЦПКУ 

[321], КАСУ [102], КПКУ [115], ГПКУ [49].  

Істотною особливістю норм, які формують інститут захисту та відновлення 

порушених земельних прав, яка відрізняє їх від процесуальних інститутів інших 

галузей права України є те, що ними регламентується судовий та позасудовий 

порядок вирішення спорів. При цьому визначено чіткий перелік спорів, які 

вирішуються у позасудовому порядку та у судовому порядку. Зокрема, ст. 158 

ЗКУ закріплює, що виключно судом вирішуються земельні спори з приводу 

володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб, а також спори щодо 

розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей [72]. 

Земельні спори, які вирішуються у позасудовому порядку за суб’єктом їх 

розгляду слід поділяти на ті, що вирішуються органами місцевого 

самоврядування та ті, що вирішуються центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин в особі Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. За категоріями спорів 

органи місцевого самоврядування розглядають спори щодо земельних ділянок, які 

знаходяться у межах населених пунктів, а центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин уповноважений 

вирішувати спори, які виникають щодо земельних ділянок, які знаходяться за 

межами населених пунктів.  

Так, норма ст. 158 ЗКУ закріплює, що органи місцевого самоврядування 

вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних 

ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання 

громадянами правил добросусідства, а також щодо розмежування меж районів у 

містах [72]. Тоді як до компетенції центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин, віднесено вирішення 

земельних спорів щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, 

розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів. 
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Зауважимо, що земельні спори не можуть вирішуватися третейським судами в 

силу п. 7 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про третейські суди» від 11.05.2004 р. [272]. 

Інститут захисту та відновлення порушених земельних прав формують 

також норми щодо притягнення винних осіб до юридичної відповідальності за 

порушення земельних прав. Законодавчо встановлено наступні форми 

відповідальності за вчинення земельних правопорушень: цивільно-правова, 

адміністративна та кримінальна відповідальність (ст. 211 ЗКУ) [ 72; 35; 36]. 

Однак, наведений перелік форм відповідальності може бути доповнений власне 

земельною відповідальністю, дисциплінарною, матеріальною та екологічною 

відповідальністю.  

Т. Б. Саркісова поряд із наведеними формами відповідальності виокремлює 

також муніципально-правову відповідальність, під якою розуміються 

правовідносини, що виникають у зв’язку з прийняттям органом місцевого 

самоврядування незаконного рішення в сфері земельних відносин та 

застосуванням негативних наслідків у вигляді скасування відповідного 

протиправного акту, застосування попередження про розпуск ради або санкції у 

вигляді розпуску ради [287, с. 11]. 

Виділення муніципально-правової відповідальності як окремої форми 

відповідальності за земельні правопорушення є необґрунтованим та призводить 

до підміни одного виду відповідальності – адміністративної, іншим видом – 

муніципальною, бо будь-яке рішення органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування, прийняте у зв’язку із виконанням ними своїх 

публічних функцій, буде предметом оскарження в адміністративному процесі і 

порушені права захищатимуться із застосуванням санкцій адміністративного 

права. Зокрема, у разі задоволення позову про визнання протиправним рішення 

суб’єкта владних повноважень, суд повинен одночасно застосувати один із 

наступних способів захисту: скасувати або визнати нечинними рішення чи його 

окремі положення (Постанова Пленуму ВАСУ «Про судове рішення в 

адміністративній справі» від 20.05.2013 № 7). При цьому, скасування такого 

рішення не породжує жодних правових наслідків з моменту його прийняття, а 
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визнання його не чинним означає втрату ним чинності з моменту набрання 

відповідним рішення законної сили або з іншого визначеного судом моменту 

після прийняття такого акту [267]. Зважаючи на те, що такі правопорушення є 

підставою адміністративної відповідальності, недоцільно виокремлювати їх як 

самостійний вид відповідальності у межах земельного права як галузі права. 

При дослідженні дисциплінарної відповідальності як різновиду 

відповідальності за вчинення земельних правопорушень слід вказати на її 

особливості: 1) момент вчинення земельного правопорушення повинен співпадати 

із моментом виконання правопорушником своїх трудових обов’язків; 2) об’єктом 

посягання виступають: трудова дисципліна та правовий режим земель [287, 

с. 166]; 3) вчинення дисциплінарного проступку прямо пов’язане із виконанням 

особою правопорушником покладених на нього трудових обов’язків; 4) санкції за 

вчинення дисциплінарних проступків визначені Кодексом законів про працю: 

догана або звільнення.  

Щодо земельно-правової відповідальності як окремого виду спеціальної 

відповідальності за вчинення земельних правопорушень, то в земельно-правовій 

доктрині немає однозначної позиції щодо необхідності виокремлення її як 

самостійного виду відповідальності і які слід санкції застосовувати у разі 

притягнення до вказаного виду відповідальності винних суб’єктів. 

Г. О. Аксеньонок визначає земельно-правову відповідальність як самостійний вид 

відповідальності, яка полягає в примусовому припиненні або обмеженні прав 

порушника на використання землі [180, c. 30]. Натомість, І. О. Іконицька ширше 

трактує земельно-правову відповідальність – не лише як вилучення природного 

об’єкта з використання, але й як відмову у наданні нового об’єкту, встановленні 

особливого режиму використання та особливого режиму контролю за 

використанням цього природного ресурсу тощо [59, c. 27, 30–31]. Включення у 

поняття земельно-правової відповідальності не лише санкції щодо припинення 

прав на землю або обмеження цих прав зумовлено тим, що за часів дії виключної 

монополії державної власності на земельні ділянки, держава була наділена правом 
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відмовляти у наданні земельних ділянок у користування тим землекористувачам, 

які порушували вимоги закону щодо їх раціонального та цільового використання.  

На нашу думку, визначення земельно-правової відповідальності доцільно 

обмежувати лише застосуванням заходів примусу до правопорушника у формі 

припинення права користування земельною ділянкою. Хоча, ЗКУ [72] не дає 

безпосереднього визначення земельно-правової відповідальності, але деякі із його 

статей передбачають санкцію у вигляді припинення прав на земельну ділянку. 

Зокрема, ст. 141 ЗКУ серед підстав припинення права користування земельною 

ділянкою визначає використання земельної ділянки способами, які суперечать 

екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим 

призначенням; систематичну несплату земельного податку або орендної плати; 

використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони 

культурної спадщини [72].  

Разом з тим ст. 143 ЗКУ серед підстав примусового припинення прав на 

земельну ділянку також визначено: використання земельної ділянки не за 

цільовим призначенням; не усунення допущених порушень законодавства [72]. 

Таким чином, хоча ЗКУ серед видів юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення безпосередньо не закріплює такого виду як земельно-правова 

відповідальність, але в контексті аналізу статей 141, 143 ЗКУ [72] можна дійти 

висновку, що земельно-правова відповідальність із санкцією у формі припинення 

прав на землю передбачена ЗКУ [72] та спрямована на обмеження земельних прав 

землевласників та землекористувачів в частині вільного користування 

земельними ділянками, а також щодо запобігання набуттю у власність земельних 

ділянок с/г призначення іноземцями та особами без громадянства.  

Т. Б. Саркісова виокремлює спеціальні ознаки земельного правопорушення. 

До спеціальних ознак земельного правопорушення, автор відносить: 1) особливий 

об’єкт посягання: правовий режим земель (загальний об’єкт), правовий режим 

земельної ділянки, права землевласників, землекористувачів та інших осіб тощо 

(конкретний об’єкт); 2) протиправність, що має подвійну правову природу, яка 

визначається як земельним законодавством, так і адміністративним, 
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кримінальним, цивільним тощо [287, с. 10]. Разом з тим до спеціальних ознак 

об’єкта земельного правопорушення слід віднести його посягання на соціальні, 

екологічні та економічні інтереси держави у сфері земельних відносин, що 

зумовлено поєднанням у понятті «земля» соціального блага, природного ресурсу 

та нерухомого майна відповідно.  

У правовій доктрині земельне правопорушення визначають як соціально-

правове явище та як підставу юридичної відповідальності [287, с. 21]. У контексті 

дослідження норм щодо юридичної відповідальності за земельне правопорушення 

доцільно аналізувати земельне правопорушення саме як підставу юридичної 

відповідальності. Бо вчинення земельного правопорушення посягає на 

безпосередній об’єкт – земельні права власників земельних ділянок чи 

землекористувачів, та виступає безпосередньою підставою для притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності. При дослідженні об’єкта земельного 

правопорушення недоречно обмежуватися лише правами землевласників та 

землекористувачів, оскільки може відбуватися посягання на інформацію у сфері 

земельних відносин, на земельний правопорядок, тощо [287, с. 21]. Тому при 

аналізі норм щодо юридичної відповідальності за земельні правопорушення 

необхідно виокремлювати два самостійні види об’єктів посягання – правовий 

режим земельної ділянки, основним змістом якого є права та обов’язки 

землекористувачів та землевласників щодо неї, а також земельний устрій, який є 

більш ширшим поняттям і стосується повноцінного функціонування земельного 

права як галузі права. 

А. М. Мірошниченко та Р. І. Марусенко трактують правовий режим земель 

як встановлений правовими нормами порядок поведінки по відношенню до цих 

земель» [161, с. 91]. Правовий режим земель спрямований на належне, екологічно 

ефективне, законодавчо регламентоване використання земельних ділянок у 

відповідності до їх цільового призначення, що виражається у взаємних правах та 

обов’язках суб’єктів земельних відносин щодо конкретної земельної ділянки.  

Сам факт закріплення норм, які регламентують юридичну відповідальність 

за земельні правопорушення у нормативно-правових актах самостійних галузей 
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права: ЦКУ [320], ККУ [116], КУпАП [103] ніяким чином не заперечує 

самостійності інституту захисту та відновлення порушених земельних прав як 

інституту галузі земельного права України. Бо ключовою підставою для 

притягнення особи до цивільно-правової, кримінальної, адміністративної, 

земельно-правової та екологічно-правової відповідальності є вчинення земельного 

правопорушення, яке може посягати одночасно на декілька об’єктів. Тому 

недивно, коли за вчинення одного і того самого земельного правопорушення, 

винна особа може одночасно бути притягнена до цивільно-правової, кримінальної 

та земельно-правової відповідальності. При цьому це не суперечить ст.61 КУ, яка 

визначає, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення [105], бо у цьому 

випадку об’єктами посягання є різні правовідносини: майнові відносини, 

правовідносини у сфері дотримання та забезпечення непорушності земельного 

устрою, правовий режим земель або конкретні права землевласників та 

землекористувачів.  

Заходи примусу, які застосовуються до особи правопорушника можуть бути 

різноманітними, зокрема: відшкодування збитків або шкоди (цивільно-правова 

відповідальність), припинення права власності на земельну ділянку або права 

користування земельною ділянкою (земельно-правова відповідальність), 

накладення штрафних санкцій (адміністративна відповідальність), обмеження 

волі з позбавленням права займатися певною діяльністю або обіймати певні 

посади (кримінальна відповідальність). За методами, які застосовуються при 

регулюванні земельних відносин інститут захисту та відновлення порушених 

земельних прав є публічно-правовим, оскільки визначає імперативним методом 

правового регулювання компетенцію органів державної влади у сфері вирішення 

земельних спорів та порядок застосування заходів державного примусу до 

суб’єктів, які посягають на землю як особливо охоронюваний державою об’єкт. 

Таким чином, інститут захисту та відновлення порушених земельних прав 

формують норми, які визначають порядок вирішення земельних спорів у 
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судовому та досудовому порядках, а також норми, які регулюють порядок 

притягнення до юридичної відповідальності за порушення земельних прав.  

 

Висновки до розділу 2 

 

На підставі здійснення всебічного аналізу інститутів Загальної частини 

земельного права та їх галузевих ознак сформульовано наступні висновки: 

1. Загальну частину земельного права з огляду на предмет правового 

регулювання формують інститути: права власності на землю; права 

землекористування, у межах якого необхідно виділяти самостійні субінститути: 

оренди землі, постійного користування землею, земельного сервітуту, 

емфітевзису та суперфіцію; правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель, який включає субінститути 

державного земельного кадастру, моніторингу земель, контролю за 

використанням та охороною земель; правового забезпечення землеустрою; 

правової охорони земель; захисту та відновлення порушених земельних прав. 

2. Земельно-правовий інститут права власності на землю містить ознаки 

приватного та публічного права, що відображається у застосованих при цьому 

методах правового регулювання, тоді як цивільно-правовий інститут права 

власності є приватно-правовим, оскільки ґрунтується на вільному волевиявленні, 

рівноправності та свободі вибору поведінки сторін. 

3. Інститут землекористування є складним інститутом земельного права, 

оскільки включає субінститути постійного користування землею, оренди землі, 

сервітуту, суперфіцію та емфітевзису. 

4. Інститут правового забезпечення управління в галузі використання, 

відтворення та охорони земель є складним інститутом земельного права, бо 

включає субінститути державного земельного кадастру, моніторингу земель, 

контролю за використанням та охороною земель. 

5. Субінститут державного земельного кадастру формують норми про 

кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку 
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земель, грошову оцінку земельних ділянок, державну реєстрацію земельних 

ділянок, облік кількості та якості земель. Предметом правового регулювання 

цього субінституту земельного права є відносини щодо формування та обліку 

єдиної бази даних про земельну ділянку.  

6. Інститут правового забезпечення землеустрою – це сукупність норм 

земельного права, які регламентують порядок раціональної організації та 

економічно ефективного використання територій адміністративно-територіальних 

одиниць, а також порядок організації раціонального використання та охорони 

земель суб’єктів господарювання. Про самостійність вказаного інституту 

земельного права свідчать спеціальний суб’єктний склад (землевпорядні 

організації); специфіка предмета правового регулювання (відносини із організації 

землеустрою); наявність самостійних завдань, закріплених у ст. 183 ЗКУ [73]; 

формальне вираження у ЗКУ [73] та у спеціальному інституційному законі «Про 

землеустрій» [237]; ґрунтується на спеціальних інституційних принципах, 

закріплених у ст. 6 ЗУ «Про землеустрій» [237]. 

7. До основних заходів охорони земель с/г призначення необхідно відносити 

рекультивацію земель, консервацію деградованих, малопродуктивних та 

техногенно забруднених земель с/г призначення, відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та меліорацію земель. 

При цьому відшкодування втрат є спеціальним заходом охорони, властивим лише 

землям с/г та лісогосподарського призначення. 

8. Інститут правової охорони земель формують загальні норми земельного 

права, які носять засадничий характер та визначають напрямки охорони земель, а 

також спеціальні норми, які регламентують порядок здійснення охорони 

конкретних цільових категорій земельних ділянок: с/г призначення, 

лісогосподарського призначення, історико-культурного призначення, ПЗФ тощо. 

9. Пропонується реформувати інститут вирішення земельних спорів в 

інститут захисту та відновлення порушених земельних прав з метою посилення 

гарантій здійснення та захисту земельних прав громадян та юридичних осіб. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТИТУТИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

3.1 Інститут правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Серед інститутів Особливої частини земельного права пріоритетне значення 

має інститут правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 

Особливість інституту правового режиму земель с/г призначення в першу чергу 

зумовлена об´єктом його правового регулювання – це землі с/г призначення, які 

перебувають під особливою охороною держави в силу їх значної економічної 

цінності.  

Досліджуючи склад земель с/г призначення, П. Ф. Кулинич виокремлює їх 

фізичну та юридичну структуру. Зміст фізичної структури представлений їх 

одночасною екологічною та економічною цілеспрямованістю, які зазвичай 

можуть протиставлятися одна одній. Зокрема, сільськогосподарські 

товаровиробники зацікавлені у найбільш продуктивному та економічно вигідному 

використанні сільськогосподарських угідь. Разом з тим, вони ж зацікавлені у 

збереженні екологічної цінності земельних ділянок с/г призначення шляхом 

оптимального співвідношення дестабілізуючих (рілля) та стабілізуючих (сінокоси 

та пасовища) сільськогосподарських угідь. Тоді як юридична структура земельних 

ділянок с/г призначення проявляється у співвідношенні їх публічного 

економічного інтересу для суспільства та приватного економічного інтересу 

сільськогосподарських товаровиробників у виготовлені сільськогосподарської 

продукції для населення [120, c. 40].  

Н. І. Титова, Н. В. Ільків, Т. М. Жиравецький [60] є прихильниками 

виділення земель с/г призначення серед інших категорій земель виключно за 

природнім критерієм. На нашу думку, основою для виокремлення земель с/г 

призначення слід вважати як природній, так і юридичний критерії. Природній 

критерій відображається у тому, що основою цих земель є сільськогосподарські 
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угіддя, наділені унікальною природною властивістю родючості, яка забезпечує 

вирощування сільськогосподарської продукції рослинництва, а також пасовища та 

сіножаті, що також мають природне походження та чинять стабілізуючий вплив 

для відновлення екосистем. Юридичний критерій полягає у тому, що в силу своєї 

особливої цінності та значення для економіки держави, землі с/г призначення, 

порядок їх використання, забезпечення їх належної охорони потребує окремої 

правової регламентації. Саме земельне право генерує визначення правового 

режиму земель с/г призначення.  

Ст. 150 ЗКУ [72] у першу чергу до особливо цінних земель у складі земель 

с/г призначення віднесені чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових 

породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-

сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-

лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо глибокі ґрунти; дерново-підзолисті 

суглинкові ґрунти; коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму, дернові 

глибокі ґрунти Закарпаття. 

Додатковим критерієм виокремлення земель с/г призначення серед інших 

категорій земель є їх суб’єктний склад, адже право власності та право 

користування зазначеними земельними ділянками набувають виключно суб’єкти, 

які здійснюють сільськогосподарську діяльність або тісно пов’язану із нею 

діяльність. До таких суб’єктів належать фермерські господарства, особисті 

селянські господарства та інші сільськогосподарські підприємства; 

сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади, сільські 

професійно-технічні училища та загальноосвітні школи, а також 

несільськогосподарські підприємства, установи та організації, релігійні 

організації, об'єднання громадян і оптові ринки сільськогосподарської продукції 

(ст. 22 ЗКУ [72]). 

Водночас слід зазначати, що запропоноване законодавцем визначення 

земель с/г призначення у ст. 22 ЗКУ [72] є неповним та недосконалим, бо його 

сформовано шляхом встановлення переліку земель с/г призначення. Поза межами 

цього визначення залишилися особливості екологічно ефективного та економічно 
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збалансованого використання земель с/г призначення та забезпечення їх 

особливої охорони із використанням заходів державного примусу.  

Беручи за основу, закріплене у ст. 22 ЗКУ [72] визначення земель с/г 

призначення, варто його уточнити та доповнити наступним чином: це землі, які з 

огляду на свої природні властивості економічно збалансовано використовуються 

для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 

відповідної виробничої інфраструктури, або призначені для цих цілей, зі 

збереженням їх екологічної цінності та забезпеченням їх правової охорони. 

При цьому основним видом цільового використання цих земель є 

вирощування сільськогосподарської продукції (сільськогосподарські угіддя), а 

допоміжним видом їх використання є розміщення на цих земельних ділянках 

різноманітних господарських будівель та споруд, полезахисних лісових смуг, 

господарських шляхів і прогонів, тощо (несільськогосподарські угіддя), що мають 

обслуговуючий характер. 

У межах інституту правового режиму земель с/г призначення більшість 

норм адресовані сільськогосподарським товаровиробникам і визначають їх права 

та обов’язки щодо раціонального використання сільськогосподарських угідь. 

Перспективним напрямком вдосконалення цього інституту земельного права 

повинно стати його доповнення нормами щодо встановлення обмежень у 

розміщенні сільськогосподарської інфраструктури на сільськогосподарських 

угіддях, керуючись мотивами суспільної економічної доцільності. 

Крім органів загальної компетенції повноваженнями у сфері розпорядження 

землями с/г призначення наділений також центральний орган виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (Державна служба 

України з питань геодезії, картографії та кадастру). Норми, які визначають 

повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів 

щодо розпорядження земельними ділянками с/г призначення, закріплені у ст. 122 

ЗКУ [72]. 
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Суб’єктний склад правовідносин, які виникають щодо земель с/г 

призначення представлений не лише власниками земель та землекористувачами, 

але й органами, уповноваженими на здійснення відведення вказаних земельних 

ділянок, їх державної реєстрації та внесення відомостей про них у Державний 

земельний кадастр (органи місцевого самоврядування та центральний орган 

виконавчої влади з питань земельних ресурсів). 

Інститут правового режиму земель с/г призначення має охоронний характер, 

відображений у принципі пріоритетності земель с/г призначення (ст. 23 ЗКУ [72]). 

Крім того, ЗКУ встановлює обмеження щодо набуття земельних ділянок  

с/г призначення іноземцями, іноземними юридичними особами та іноземними 

державами. У випадку, якщо вони були набуті ними у власність шляхом 

прийняття спадщини, такі земельні ділянки повинні бути відчужені протягом 

одного календарного року [72].  

При визначенні галузевої приналежності інституту правового режиму 

земель с/г призначення слід звернути увагу на те, що порядок набуття, 

використання цих земельних ділянок та їх відчуження є предметом регулювання 

земельного права як галузі права, а сільськогосподарська діяльність, яка 

здійснюється на вказаних земельних ділянках та сільськогосподарська продукція, 

яка на них вирощуються є предметом аграрного права як галузі права України. 

Таким чином, порядок цільового використання земельних ділянок с/г 

призначення є предметом правового регулювання земельного права як галузі 

права України, а відносини у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, 

особливостей сільськогосподарських товаровиробників – предметом аграрного 

права. 

В основу дослідження інституту правового режиму земель с/г призначення 

необхідно покласти принцип екологічно ефективного та економічно 

збалансованого їх використання. Суть вказаного принципу полягає у тому, що 

використання земель с/г призначення повинно здійснюватися та забезпечуватися 

державою у такий спосіб, щоб отримати максимальну економічну вигоду від їх 

використання та забезпечувати збереження їх екологічної цінності та унікальних 
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природних властивостей шляхом їх відновлення за допомогою консервації, 

рекультивації, землювання тощо. П. Ф. Кулинич наголошує на пріоритетності 

екологізації права, яке регламентує правовий режим земель с/г призначення, 

оскільки лише це може забезпечити їх належну охорону та ефективне 

використання [120, c. 40].  

Істотний вплив на формування інституту правового режиму земель с/г 

призначення має також принцип пріоритетності земель с/г призначення (ст. 23 

ЗКУ [72]). Цей принцип спрямований на збереження економічної цінності земель 

с/г призначення шляхом обмеження здійснення на них будь-якої іншої 

господарської діяльності, яка не узгоджується із їх основним цільовим 

призначенням (для потреб сільського господарства). 

Зміст інституту правового режиму земель с/г призначення формально 

закріплений не тільки у ЗКУ [72], але у низці спеціальних законів України «Про 

фермерське господарство» від 19.06.2003 р. [273], «Про особисте селянське 

господарство» від 15.05.2003 р. [251], «Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції» від 25.06.2009 р. [252], «Про сільськогосподарську кооперацію» від 

17.07.1997 р. [266], що визначають особливості надання та використання земель 

с/г призначення відповідними суб’єктами.  

Відтак, інститут правового режиму земель с/г призначення формують 

спеціальні норми, що визначають правовий режим земель фермерських 

господарств, особистих селянських господарств, оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, садівничих кооперативів та інших 

сільськогосподарських підприємств.  

З огляду на об’єкт правового регулювання норми інституту правового 

режиму земель с/г призначення є загальними, а за суб’єктним складом вони є 

диференційованими та мають спеціальний характер. Прогалиною інституту 

правового режиму земель с/г призначення є недостатня визначеність земельно-

правового статусу сільськогосподарських науково-дослідних установ та 

навчальних закладів, сільських професійно-технічних училищ та загальноосвітніх 

шкіл. На практиці трапляються випадки використання земель с/г призначення 
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цими суб’єктами не для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового 

досвіду ведення сільського господарства, як це передбачено п. в ч. 3 ст. 22 

ЗКУ [72]), а надання їх з порушенням земельного законодавства для товарного 

сільськогосподарського виробництва (Постанова Рівненського апеляційного 

господарського суду від 23.03.2017 р. у справі № 924/825/16 [200]). 

Поширеною тенденцією порушення принципу пріоритетності земель с/г 

призначення є зміна цільового призначення земельних ділянок, наданих для 

ведення особистого селянського господарства із переведенням їх у категорію 

житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового 

будинку (присадибна ділянка) (Постанова ВС України від 05.03.2013 р. у справі 

№ 21-417а12 [199]). Це є можливим через те, що на такі земельні ділянки не 

поширюється дія мораторію на відчуження земель с/г призначення (п. 15 

Перехідних положень ЗКУ [72]), оскільки вони не мають товарного характеру. 

Вважаємо за доцільне у ст. 33 ЗКУ [72] та ЗУ «Про особисте селянське 

господарство» [251] передбачити заборону зміни цільового призначення 

земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства.  

Правова охорона земель с/г призначення забезпечується також нормами 

щодо відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва (Постанова КМУ 

«Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» від 17 

листопада 1997 р. № 1279 [265]), спрямованими на збереження загальної площі 

земель с/г призначення у складі земельного фонду України. 

 

3.2 Інститути правового режиму земель лісогосподарського 

призначення та водного фонду 

 

Природоресурним інститутом Особливої частини земельного права є 

інститут правового режиму земель лісогосподарського призначення. Нормативно-

правовою базою для формування його норм виступають ЗКУ [72], ЛКУ, ЗУ «Про 

охорону земель» від 19.06.2003 р. [248], ЗУ «Про охорону навколишнього 
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природного середовища» від 25.06.1991 р. [250], ЗУ «Про екологічну мережу 

України» від 24.06.2004 р. [226] тощо. 

Здійснюючи порівняльно-правовий аналіз визначень поняття земель 

лісогосподарського призначення відповідно до ЗКУ [72] та ЛКУ [134], можна 

дійти висновку, що вони не є ідентичними. Згідно ст. 55 ЗКУ до земель 

лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а 

також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та 

використовуються для потреб лісового господарства [72]. У ст. 4 ЛКУ визначено, 

що до земель лісогосподарського призначення належать лісові землі, на яких 

розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими 

угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними 

землями тощо, які надані в установленому порядку та використовуються для 

потреб лісового господарства. Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою 

рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю 

(внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської 

діяльності або стихійного лиха тощо) [134]. 

Визначення земельних ділянок лісогосподарського призначення 

сформульовано шляхом зазначення примірного переліку земельних ділянок, які 

включаються до складу цієї категорії земель. Вважаємо, що визначення земельних 

ділянок лісогосподарського призначення повинно бути сформульоване із 

зазначенням притаманних їм ознак, які відрізняють їх від суміжних земельних 

ділянок, а саме: земель житлової та громадської забудови, земель с/г призначення, 

земель водного фонду, тощо, оскільки між правовими режимами цих земельних 

ділянок часто виникають колізії. З метою уникнення будь-яких конфліктів 

правових режимів, ЛКУ закріпив три розмежувальні ознаки земель 

лісогосподарського призначення: 1) це лісові ділянки, в тому числі захисні 

насадження лінійного типу площею не менше 0,1 гектара; 2) до них не належать 

зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари 

тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів; 3) не охоплюють своїм 

складом окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, 
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присадибних, дачних і садових ділянках [134]. На нашу думку, саме наведені 

ознаки земель лісогосподарського призначення повинні бути покладені в основу 

їх визначення.  

І. І. Каракаш та П. Ф. Кулинич наголошують на тому, що приписи лісового 

законодавства, предметом регулювання якого є лісові відносини, є більш коректні 

в частині визначення правового режиму земель лісогосподарського призначення, 

аніж приписи земельного законодавства, завданням яких є регулювання саме 

земельних відносин [81, c. 215; 123, c. 17].  

Доцільно зазначити, що норми ЗКУ [72] та ЛКУ [134] співвідносяться як 

загальні та спеціальні. Яскравим прикладом цього є ст. 5 ЛКУ, яка передбачає, що 

віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення 

здійснюється відповідно до земельного законодавства [134].  

Втім, необхідно конкретизувати, що спеціальний характер норми ЛКУ 

набувають тоді, коли в силу об’єктів, які знаходяться або тимчасово чи постійно 

не знаходяться на вказаній земельній ділянці (ділянки, вкриті лісовою 

рослинністю або не вкритті лісовою рослинністю), потребують особливої 

правової охорони через свою особливу екологічну, економічну, історико-

культурну, рекреаційну або іншу цінність. Вказані об’єкти виступають 

невід´ємною частиною земельної ділянки та повинні регулюватися нормами 

земельного права, котрі визначають порядок використання та охорони земельних 

ділянок, а також нормами лісового права, що регламентують порядок 

використання та охорони природних компонентів, які на ній знаходяться (ліси, 

рослини, тварини, мікроорганізми, тощо).  

А. М. Мірошниченко відзначає, що до загальних рис правового режиму 

земель лісогосподарського призначення необхідно відносити: 1) основне цільове 

призначення цих земельних ділянок – ведення лісового господарства; 

2) нерозривний зв'язок землекористування із лісокористуванням; 

3) багатофункціональне призначення лісів (можливість їх використання у 

захисних, природоохоронних, рекреаційних, експлуатаційних, історико-

культурних та інших цілях); 4) особливості управління землями 
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лісогосподарського призначення (планування використання земель 

лісогосподарського призначення у формі лісовпорядкування; паралельне ведення 

державного лісового кадастру; здійснення державної лісової охорони); 5) 

особливий порядок зміни цільового призначення вказаної категорії земель; 6) 

обмеження права загального землекористування на лісових землях [155, с. 380–

383]. О. П. Чопик при дослідженні ознак правового режиму земель 

лісогосподарського призначення зазначає, що він складається із самостійних 

елементів: порядок використання земель лісогосподарського призначення та 

порядок здійснення охорони за використанням земель лісогосподарського 

призначення, які в свою чергу також містять самостійні елементи [323, c. 41–42], 

чим засвідчує дуалістичний характер норм відповідного інституту, спрямованих 

на раціональне використання та належну охорону лісів, що знаходяться на 

земельних ділянках лісогосподарського призначення. Концептуально можна 

погодитися із такою характеристикою правового режиму земель 

лісогосподарського призначення.  

Спеціальними принципами інституту правового режиму земель 

лісогосподарського призначення є принцип цільового поділу лісів на категорії, 

принцип кореляції норм земельного та лісового законодавства у визначенні 

правового режиму земель лісогосподарського призначення, принцип 

пріоритетності використання земель лісогосподарського призначення у лісовому 

господарстві, принцип пріоритетності державної та комунальної форми власності 

на землі лісогосподарського призначення. 

Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на такі 

категорії: 1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення; 2) рекреаційно-оздоровчі ліси; 3) захисні ліси; 4) експлуатаційні 

ліси [234]. У межах вказаних категорій лісів додатково можуть виокремлюватися 

особливо захисні лісові ділянки, для яких встановлюється режим обмеженого 

лісокористування. Цей поділ спрямований на забезпечення раціонального, 

екологічно ефективного та економічно збалансованого використання як самих 
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земельних ділянок лісогосподарського призначення, так і природних ресурсів 

(лісів, рослин, тощо) та тваринного світу, які на них знаходяться.  

Принцип кореляції норм земельного та лісового законодавства при 

регламентації відносин щодо земель лісогосподарського призначення полягає у 

тому, що порядок їх використання та охорони визначений нормами двох 

самостійних галузей права: земельного та екологічного [149]. Зокрема, 

О. І. Крассов стверджує, що ці відносини є різновидом земельних відносин, як 

предмета земельного права, а норми, що їх регулюють, мають земельно-правовий 

характер, незалежно від того, містяться вони в земельному чи в лісовому 

законодавстві [110, c. 24]; предметом регулювання земельного права є всі без 

винятку земельні відносини [110, c. 14]. Доцільно погодитися із цією науковою 

позицією та доповнити, що правовідносини, які виникають щодо земель 

лісогосподарського призначення, є предметом регулювання земельного права, 

оскільки їх безпосереднім об´єктом виступає все-таки земля, а додатковим – 

лісові ресурси, які обумовлюють специфіку використання вказаної категорії 

земель. Як наслідок, норми земельного права, які регламентують порядок 

використання земель лісогосподарського призначення, повинні бути закріплені 

виключно у ЗКУ [72] як в основному засобі їх систематизації. 

Однією із особливостей земель лісогосподарського призначення є їх цільове 

використання у лісовому господарстві. Наведена ознака зумовлює 

функціонування принципу пріоритетності використання земель 

лісогосподарського призначення у лісовому господарстві [323, c. 31–42] (ст. 55 

ЗКУ [72]; ст. 1 ЛКУ) [134]. 

Землі лісогосподарського призначення можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності (ст. 56 ЗКУ [72]). Разом з тим, встановлено 

заборону набуття іноземними громадянами, особами без громадянства та 

іноземними юридичними особами у приватну власність лісів [134]. Однак ЗКУ 

[72] не передбачає такої заборони. Беручи до уваги те, що ліси є невід’ємно 

пов’язаними із землями лісогосподарського призначення, дія заборонної норми 

ЛКУ [134] також має застосовуватися до самих земель лісогосподарського 
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призначення, на яких такі ліси знаходяться. У разі успадкування земель 

лісогосподарського призначення нерезидентами, вони повинні бути відчуженні 

протягом одного року. Окрім того, право власності на ліси виникає тільки з 

моменту набуття права власності на земельну ділянку, тобто державної реєстрації 

цього права.  

Землі лісогосподарського призначення надаються у постійне користування 

лісогосподарським підприємствам, організаціям та установам (ст. 57 ЗКУ [72]). 

Фактично, – це суб’єкти, основним видом діяльності яких є ведення лісового 

господарства. Крім того, розпорядження землями лісогосподарського 

призначення здійснюється за погодженням спеціально уповноважених на це 

органів, зокрема: зміна цільового призначення земельних ділянок, які 

перебувають у державній та комунальній власності здійснюється за погодженням 

з КМУ (ч. 7 ст. 20 ЗКУ [72]).  

Домінуючими формами власності на землі лісогосподарського призначення 

є державна та комунальна. Ст. 56 ЗКУ [72] чітко визначає розмір та правові 

ознаки земельної ділянки лісогосподарського призначення, яка може набуватися у 

власність громадянами та юридичними особами. І. І. Каракаш також відзначає 

умови, дотримання яких є важливим при набутті земельної ділянки 

лісогосподарського призначення у приватну власність: визначення суб’єктів цього 

права (фізичні та юридичні особи України), охоплення ознаки об’єкту (замкнені 

земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 

гектарів у складі угідь фермерських, селянських або інших господарств) та 

закріплення умов такої передачі (за рішенням органу місцевого самоврядування 

або органу виконавчої влади безоплатно або за плату передаються у 

власність) [81, c. 217–218]. 

Вказаний принцип також врахований при формуванні актуальної судової 

практики ВС України (Постанова ВС України від 16.12.2015 р. у справі 6-

2510ц15 [196] (судові палати у цивільних, адміністративних та господарських 

справах)). Будь – яка зміна цільового призначення земельних ділянок 

лісогосподарського призначення повинна бути погоджена відповідними органами 
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державної влади або органами місцевого самоврядування залежно від 

місцезнаходження земельної ділянки, а також при їх відчуженні повинен 

враховуватися принцип пріоритетності державної та комунальної форми 

власності на землі лісогосподарського призначення порівняно із приватною 

формою власності.  

Охоронний характер норм вказаного інституту земельного права 

проявляється у встановленні особливого порядку зміни цільового призначення 

земельних ділянок лісогосподарського призначення. Ст. 57 ЛКУ встановлено, що 

зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання 

в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, провадиться органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають 

рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання у постійне 

користування відповідно до ЗКУ [134]. Загальний порядок зміни цільового 

призначення земельної ділянки передбачено ст.20 ЗКУ [72]. При зміні цільового 

призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення поряд із 

загальними вимогами, необхідно дотримуватися спеціальних вимог, а саме: якщо 

такі земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності, 

необхідно погодження КМУ.  

З цього приводу є сформована судова практика, яка деталізує законодавчі 

приписи щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

лісогосподарського призначення. Найбільш типові судові спори у цій сфері 

відносин зумовлені наступними правопорушеннями: 

- відсутність уніфікованих критеріїв для віднесення земельної ділянки 

до конкретної категорії земель, визначеної ЗКУ (Постанова ВС України від 23 

грудня 2015 р. (судова палата у цивільних справах) у справі № 6-377цс15) [201].  

- перевищення органами місцевого самоврядування своїх повноважень 

при прийнятті рішень про відчуження земельних ділянок лісогосподарського 

призначення (Постанова ВС України (судова палата у цивільних справах) від 

03.02.2016 у справі № 6-1814цс15) [202]. 
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Закріплення посиленої юридичної відповідальності за порушення правового 

режиму земель лісогосподарського призначення також свідчить про охоронний 

характер цього інституту. Так, ст. 105 ЛКУ визначено, що порушення лісового 

законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову 

або кримінальну відповідальність відповідно до закону [134]. При цьому, 

особливістю цієї відповідальності є те, що предметом її посягання є як сама 

земельна ділянка, так і лісові ресурси, які на ній знаходяться.  

Наступною ознакою, яка свідчить про охоронний характер інституту 

правового режиму земель лісогосподарського призначення є встановлення 

особливого контролю за використанням та охороною земель лісогосподарського 

призначення. Зокрема, контроль за використанням та охороною земель 

визначається як урегульована нормами права владно організуюча діяльність 

спеціально уповноважених державних органів, спрямована на забезпечення 

додержання норм земельного законодавства всіма суб’єктами відповідних 

суспільних відносин, запобігання та виявлення правопорушень, вжиття заходів 

впливу на порушників і поновлення порушених прав землевласників і 

землекористувачів [64, c. 23]. Вважаємо, що основними причинами закріплення 

вказаного законодавчого припису є сприяння їх раціональному використанню як 

особливо цінних природних ресурсів. 

Включення земель лісогосподарського призначення до екологічної мережі 

не призводить до зміни цільового призначення земельної ділянки і переведення у 

іншу категорію земель (ст. 5 ЗУ «Про екологічну мережу України» [226]), а 

посилює правову охорону таких земельних ділянок. 

Правова охорона земель лісогосподарського призначення також 

забезпечується шляхом відшкодування втрат лісогосподарського виробництва 

(Постанова КМУ «Про розміри та Порядок визначення втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню» від 17 листопада 1997 р. № 1279 [265]), що спрямоване 

першочергово на освоєння нових лісогосподарських земель, поліпшення їх угідь, 

проведення їх інвентаризації тощо.  
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Підсумовуючи наведені ознаки інституту правового режиму земель 

лісогосподарського призначення, можна сформулювати наступне його визначення 

як сукупності норм земельного права, які регламентують порядок використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення, ґрунтуючись на 

інституційних принципах цільового поділу лісів на категорії; кореляції норм 

земельного та лісового законодавства; пріоритетності використання земель 

лісогосподарського призначення у лісовому господарстві, пріоритетності 

державної та комунальної форм власності, з метою забезпечення їх економічно 

ефективного та екологічно збалансованого використання. 

Сукупність норм земельного права, які визначають правовий режим земель 

водного фонду, формує самостійний інститут земельного права – інститут 

правового режиму земель водного фонду. Ст. 58 ЗКУ визначає склад земель 

водного фонду. Це землі, зайняті: а) морями, річками, озерами, водосховищами, 

іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; б) 

прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім 

земель, зайнятих лісами; в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими 

спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) 

береговими смугами водних шляхів; ґ) штучно створеними земельними ділянками 

в межах акваторій морських портів [72]. П. Ф. Кулинич стверджує, що ключовою 

підставою для виділення земель водного фонду у окрему категорію земель із 

притаманним її спеціальним правовим режимом є забезпечення охорони та 

раціонального використання водних об’єктів, які на них знаходяться [119, c. 19]. 

Правовий режим земель лісогосподарського призначення часто превалює 

над правовим режимом земель водного фонду. Це залежить від характеру їх 

використання, що зумовлює цільове лісогосподарське призначення відповідних 

земельних ділянок. Також острови, зайняті лісами, належать до земель 

лісогосподарського призначення [72]. 

У ст. 58 ЗКУ передбачено, що для створення сприятливого режиму водних 

об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм 

встановлюються водоохоронні зони [72], вони виконують охоронну функцію та 
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спрямовані на охорону земель водного фонду та самих водних об’єктів від 

негативного антропогенного впливу. В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич та М. В. Шульга 

відзначають, що на територіях водоохоронних зон встановлюються прибережні 

захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів та зони санітарної 

охорони, які належать до земель водного фонду і мають спеціальний правовий 

режим [291, c. 584].  

У Постанові ВС України від 01 липня 2015 р. у справі № 6-184цс15 (судова 

палата у цивільних справах) визначено [203], що до земель водного фонду 

України відносяться землі, на яких хоча й не розташовані об'єкти водного фонду, 

але за своїм призначенням вони сприяють функціонуванню й належній 

експлуатації водного фонду, виконують певні захисні функції. За змістом ст. 60 

ЗКУ [72] та ст. 88 ВКУ [37] (у редакціях, які були чинними на час виникнення 

правовідносин) уздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з 

метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та 

збереження їх водності у водоохоронних зонах виділяються земельні ділянки під 

прибережні захисні смуги.  

У наведеному рішенні суд дійшов висновку, що для передачі у 

користування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів 

необов’язковим є розроблення землевпорядної документації, оскільки за таких 

умов враховуються нормативні розміри прибережних захисних смуг, встановлені 

ст. 88 ВКУ [37] та орієнтовані розміри і межі водоохоронних зон, що 

визначаються відповідно до Порядку з урахуванням існуючих конкретних умов 

забудови на час установлення водоохоронної зони. Тому відсутність проекту 

землеустрою на прибережну захисну смугу не свідчить про відсутність самої 

прибережної захисної смуги як земельної ділянки водного фонду, оскільки її 

розміри визначаються законом.  

Доцільно погодитися із позицією ВС України, оскільки ст. 88 ВКУ [37] 

визначає чіткі розміри прибережних захисних смуг залежно від їх 

місцезнаходження. І хоча ця стаття встановлює загальне правило, що прибережні 

захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою, окремо 
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регламентовано, що уздовж морів та навколо морських заток і лиманів 

встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів 

від урізу води [37]. При цьому, коли берегові смуги водних шляхів знаходяться у 

межах населених пунктів, то їх розміри визначаються згідно з містобудівної 

документації. 

Під землями водного фонду розуміються водовкриті землі (покриті водою 

більшу частину року), болота, острови, а також землі, призначені для 

використання та обслуговування та охорони водних об´єктів і водогосподарських 

споруд (пристроїв), що надаються фізичними і юридичним особам на праві 

власності, оренди, постійного користування для використання їх за цільовим 

призначенням [304, с.154-164]. Оскільки домінуючою формою власності на землі 

водного фонду є державна та комунальна, запропоноване визначення земель 

водного фонду не є досить вдалим, бо з нього вбачається, що землі водного фонду 

переважно знаходяться у приватній власності фізичних та юридичних осіб. 

Хоча, ні ЗКУ, ні ВКУ не встановлює прямої заборони для набуття 

земельних ділянок водного фонду іноземцями та іноземними юридичними 

особами у приватну власність, але якщо буквально тлумачити норму ч. 2 ст. 59 

ЗКУ [72], можна дійти висновку, що застосування законодавцем словосполучення 

«громадяни та юридичні особи» обмежує суб’єктів права власності на земельні 

ділянки водного фонду лише громадянами та юридичними особами України. 

Наведене також підтверджується ст. 6 ВКУ, яка закріплює, що води (водні 

об'єкти) є виключно власністю Українського народу і надаються тільки у 

користування [37]. Відтак, водні об’єкти не підлягають відчуженню і можуть 

перебувати виключно у власності держави.  

Земельні ділянки водного фонду з огляду на їх освоєність та природні 

властивості можна поділяти на землі вкриті водними об’єктами (водовкриті); 

охоронні землі, ціллю яких є забезпечення охорони водних об’єктів та земельних 

ділянок під ними та які знаходяться впритул до самих водних об’єктів; землі із 

відповідною гідротехнічною та іншою водогосподарською інфраструктурою, а 

також штучно створені земельні ділянки в межах акваторій морських портів.  
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Наступною ознакою правового режиму земель водного фонду є особливий 

порядок набуття їх у власність та детально регламентована процедура набуття цих 

земель на праві постійного користування або оренди. Зокрема, землі водного 

фонду можуть перебувати у державній, комунальній та у приватній власності. 

Разом з тим, ЗКУ [72] та ВКУ [37] встановлює обмеження щодо набуття 

земельних ділянок у приватну власність, керуючись наступними критеріями: це 

можуть бути земельні ділянки виключно під замкненими природніми водоймами, 

загальною площею до 3 гектарів. Суб’єктами набуття таких земельних ділянок 

можуть бути громадяни та юридичні особи. Правовою підставою може бути 

рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування [37; 72]. 

По суті, це є безоплатною приватизацією земельних ділянок водного фонду у 

межах законодавчо визначених розмірів (до 3 гектарів).  

Справи про неправомірне відчуження земельних ділянок водного фонду 

були також предметом розгляду судів України (Постанова ВС України (судова 

палата у цивільних справах) від 29.06.2016 р. у справі № 6-1376ц16) ;  (Постанова 

Великої палати Верховного Суду від 15 травня 2018р. у справі № 372/2180/15-ц) 

[204]. 

ЗКУ встановлює виключний перелік суб’єктів, які вправі набувати земельні 

ділянки водного фонду у постійне користування, а саме: державні 

водогосподарські організації для догляду за водними об'єктами, прибережними 

захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, 

гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо; державні 

підприємства для розміщення та догляду за державними об'єктами портової 

інфраструктури; державні рибогосподарські підприємства, установи і організації 

для ведення аквакультури [72].  

Відтак, суб’єктами права постійного користування земельними ділянками 

водного фонду можуть бути виключно державні підприємства, установи та 

організації, основними цілями господарської діяльності яких повинні бути: 

контроль за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами 

відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а 
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також ведення аквакультури; розміщення та контроль за державними об'єктами 

портової інфраструктури; ведення аквакультури.  

Громадяни та юридичні особи мають право отримувати в оренду наступні 

земельні ділянки водного фонду: у межах прибережних захисних смуг, смуг 

відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, 

болота та острови, а також штучно створені земельні ділянки водного фонду. При 

цьому основними цілями використання зазначених земельних ділянок повинні 

бути сінокосіння, рибогосподарські потреби (у тому числі рибництво 

(аквакультура), культурно-оздоровчі, рекреаційні, спортивні і туристичні цілі, 

проведення науково-дослідних робіт, догляд, розміщення та обслуговування 

об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд, а також будівництво та 

експлуатація об'єктів портової інфраструктури та інших об'єктів водного 

транспорту [72].  

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду 

підлягає погодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері розвитку водного господарства (ч. 3 ст. 186-1 

ЗКУ [72]) – Державним агентством водних ресурсів України. 

Цілі використання земельних ділянок водного фонду на умовах оренди є 

водоохоронними чи рибогосподарськими, а також вони можуть мати культурно-

оздоровчий, рекреаційний характер. Передбачено спеціальний порядок надання 

земельних ділянок водного фонду в оренду для цілей аквакультури згідно ЗУ 

«Про аквакультуру» [206]. 

Правовою базою для визначення правового режиму земель водного фонду 

виступають норми ЗКУ [72], ВКУ [37], ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25.06.1991 р. [250], ЗУ «Про аквакультуру» від 

18.09.2012 р. [206], а також ряд постанов КМУ, які переважно передбачають 

дозвільний порядок регулювання водноресурсних відносин. Норми ЗКУ [72] та 

ВКУ [37] у регулюванні відносин, які виникають щодо земель водного фонду, 

застосовуються у субсидіарному порядку. Наведене підтверджується нормою ст. 2 

ВКУ, яка передбачає, що земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини 
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щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та 

об'єктів ПЗФ, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та 

континентального шельфу України, що виникають під час користування водними 

об'єктами, регулюються відповідним законодавством України [37]. Разом з тим, 

нормою ч. 2 ст. 3 ЗКУ [72] визначено, що земельні відносини, що виникають при 

використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, 

атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими 

актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, 

якщо вони не суперечать цьому Кодексу [72]. З метою уникнення подвійного 

правового регулювання відносин, які виникають щодо земель водного фонду, 

запобігання виникненню колізій між нормами ЗКУ [72] та ВКУ [37], доцільно 

виключити усі норми земельного права із ВКУ [37] та обмежитися їх 

закріпленням у ЗКУ[72].  

Правова охорона земель водного фонду забезпечується шляхом 

встановлення прибережних захисних смуг, берегових смуг, водоохоронних зон та 

зон санітарної охорони з метою забезпечення посиленої охорони водних об’єктів 

та земельних ділянок під ними, а також для обмеження господарської діяльності 

на цих земельних ділянках. Так, у прибережних захисних смугах уздовж річок, 

навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель, зберігання та 

застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби, 

будівництво будь-яких споруд, влаштування звалищ сміття, миття та 

обслуговування транспортних засобів та техніки [72]. Метою встановлення 

прибережних захисних смуг є захист поверхневих водних об’єктів від 

забруднення та засмічення, тому в їх межах встановлюється обмежений режим 

господарської діяльності [104, c. 237].  

На території водоохоронних зон також забороняється використання стійких 

та сильнодіючих пестицидів, влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, 

полів фільтрації, скидання неочищених стічних вод тощо. Забороняється 

здійснення будь-якого виду діяльності, яка може безпосередньо або 
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опосередковано вплинути на чистоту та корисні властивості водних ресурсів, які 

розташовані на цих земельних ділянках. 

Спеціальним принципом інституту правового режиму земель водного фонду 

є принцип тісного взаємозв’язку цільового використання земельних ділянок та 

водних ресурсів, які на них знаходяться. Хоча, земля та водні об’єкти є 

самостійними природними ресурсами, однак вони перебувають у тісному та 

невід´ємному зв’язку, що відображається у взаємообумовленості їх правових 

режимів та формуванні єдиного правового режиму земель водного фонду. 

Аналогічної позиції дотримується О. М. Погорєлова, яка визначає, що правовий 

режим користування водними об’єктами необхідно розглядати в комплексі з 

правовим режимом земель водного фонду, тому такі відносини можна визначати 

як водно-земельні [192, c. 213]. Окрім того, норми інституту правового режиму 

земель водного фонду також ґрунтуються на принципі раціонального 

використання та охорони земель.  

Беручи до уваги наведені ознаки, можна сформулювати наступне 

визначення інституту правового режиму земель водного фонду – це сукупність 

норм земельного права, які визначають порядок раціонального і цільового 

використання земель та посилену охорону водних ресурсів, що на них 

знаходяться та ґрунтуються на принципах тісного взаємозв’язку земельних 

ділянок та водних об’єктів, а також принципу раціонального використання та 

охорони земель. 

 

3.3 Інститути правового режиму земель особливо охоронюваних 

категорій 

 

Серед інститутів Особливої частини земельного права особливе місце 

посідають інститути, норми яких спрямовані на регламентацію відносин, які 

виникають щодо земельних ділянок із особливою природоохоронною, 

естетичною, рекреаційною, екологічною та оздоровчою цінністю. До вказаних 

інститутів слід включати інститути правового режиму земель ПЗФ та іншого 
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природоохоронного призначення, інститути правового режиму земель 

оздоровчого та історико-культурного призначення. Об’єкти правових режимів 

цих категорій земель вирізняються їх особливою соціальною цінністю, яка 

полягає у їх важливому значенні для суспільства. Однак, як стверджує 

Т. О. Коваленко, на сьогодні відсутнє належне правове забезпечення правового 

режиму земель рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного, іншого 

природоохоронного призначення, порядок використання яких має визначатися 

законом відповідно до вимог ст. 46, 49, 52 і 54 ЗКУ [87, c. 138].  

Поняття земельних ділянок ПЗФ визначається як у ЗКУ [72], так і у 

спеціальному ЗУ «Про природно – заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. 

[261]. Основна відмінність між цими визначеннями проявляється у тому, що ЗКУ 

[72] основний акцент робить на землях, їх правовому режимі та порядку 

використання, а ЗУ «Про природно –заповідний фонд України» [261] акцентує 

увагу на ПЗФ як на сукупності природних об’єктів та комплексів, які знаходяться 

на земельних ділянках та є невід’ємно пов’язані з ними. 

Згідно ст. 43 ЗКУ землі ПЗФ – це ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до 

закону надано статус територій та об'єктів ПЗФ [72]. На недосконалість вказаного 

визначення звертає увагу А. Й. Годованюк, який вказує, що включення водного 

простору до земель ПЗФ є необґрунтованим та невиправданим, оскільки землі 

водного фонду становлять самостійну категорію земель згідно з ЗКУ [47, c. 27]. 

Натомість, доцільно, замінити термін землі водного простору на термін землі 

зайняті водними об’єктами [47, c. 170]. Вважаємо за доцільне погодитися із 

вказаною науковою позицією та доповнити, що у разі виникнення колізій між 

правовим режимом земель ПЗФ та земель водного фонду пріоритет буде 

надаватися тим нормам земельного права, які визначають спеціальне цільове 

призначення земельної ділянки і мають суворіший правовий режим. Так, якщо 

конкретна земельна ділянка разом із водними об’єктами оголошена природним 

заповідником, то застосовуватимуться норми законодавства про ПЗФ.  
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Інститут правового режиму земель ПЗФ та іншого природоохоронного 

призначення складається також із земель іншого природоохоронного 

призначення. ЗКУ узагальнено визначає цю категорію земель як земельні ділянки, 

в межах яких є природні об’єкти, які мають особливу наукову цінність [72]. У 

правовій доктрині панує позиція, що до цієї категорії необхідно відносити 

охоронні зони, що встановлюються навколо об’єктів ПЗФ (п. а. ч. 1 ст. 112 ЗКУ 

[72], розділ IV ЗУ «Про ПЗФ України»), а також цінні природні території 

зарезервовані для наступного їх заповідання із встановленням їх спеціального 

режиму у відповідності до Указу Президента України «Про резервування цінних 

природних територій для наступного заповідання» від 24.04.1998 р. [156, с. 143]. 

На перший погляд, може видатися, що віднесення зарезервованих територій до 

земель іншого природоохоронного призначення суперечить ч. 3 ст. 46 ЗКУ, яка 

встановлює, що порядок використання земель іншого природоохоронного 

призначення визначається законом [72], оскільки Указ виступає підзаконним 

нормативно-правовим актом. Але зважаючи на те, що вказаний Указ визначає 

лише перелік таких земель та не встановлює безпосередній спосіб їх 

використання, його положення повністю узгоджуються із ЗКУ [72]. Станом на 

сьогодні закон, який регламентував би порядок використання земель іншого 

природоохоронного призначення, відсутній.  

До земель іншого природоохоронного призначення науковці відносять 

водоохоронні зони, прибережні захисні смуги та смуги відведення [155], а також 

водно-болотні угіддя у відповідності до Конвенції про водно-болотні угіддя, що 

мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування 

водоплавних птахів [217]. Про особливу природоохоронну, наукову та екологічну 

цінність водно-болітних угідь свідчить припис ст. 2 вказаної Конвенції, згідно з 

якого кожна Договірна Сторона визначає придатні водно-болотні угіддя на своїй 

території для включення їх до Списку водно-болотних угідь міжнародного 

значення (далі – Список), який зберігається в Бюро, що засновується відповідно 

до ст. 8, а також враховує свою міжнародну відповідальність за збереження 

ресурсів мігруючих водоплавних птахів, управління ними та їхнє раціональне 
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використання як під час визначення позицій Списку, так і під час здійснення 

свого права змінювати позиції Списку, які стосуються водно-болотних угідь, що 

знаходяться на її території [217]. До 08.02.2006 р. за ЗКУ земельні ділянки водно-

болітних угідь, які не віднесені до земель лісового і водного фонду, зокрема 

міжнародного значення, відносилися до земель іншого природоохоронного 

призначення.  

Варто зазначити, що п. г ч. 1 ст. 150 ЗКУ [72] землі ПЗФ та іншого 

природоохоронного призначення включено до складу особливо цінних земель. 

Наведене ще раз підтверджує важливу екологічну цінність цієї категорії земель 

для суспільства.  

Практичною проблемою визначення правового режиму цієї категорії земель 

є відсутність норм, які чітко окреслювали би склад земель іншого 

природоохоронного призначення. Адже ч.1 ст. 46 ЗКУ [72] містить оціночне 

поняття «особлива наукова цінність», але не деталізує його.  

Нормативно-правову базу при визначенні правового режиму земельних 

ділянок ПЗФ та іншого природоохоронного призначення складають ЗКУ [72], 

інституційний закон «Про природно – заповідний фонд України» від 

16.06.1992 р.[261], ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. [250], ЗУ «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 р. [226], 

ЗУ «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. [227]. 

Правова охорона земель ПЗФ та іншого природоохоронного призначення є 

вкрай консервативною та забезпечується шляхом виключення певних земельних 

ділянок із сфери господарського використання та за допомогою максимально 

можливого обмеження антропогенного впливу на вказані земельні ділянки [291, 

c. 481], а також шляхом чіткої регламентації порядку надання спеціального 

статусу територіям та об’єктам ПЗФ, які на них знаходяться. Здійснення 

зонування земель ПЗФ також підтверджує спеціальний охоронний характер 

вказаного інституту земельного права. Основною метою проведення зонування 

земельних ділянок ПЗФ є забезпечення їх охорони та раціонального 
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використання. Охорона земель ПЗФ також забезпечується шляхом встановлення 

підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а 

також шляхом застосування заходів контролю та впливу, закріплених у ст. 8 ЗУ 

«Про природно – заповідний фонд України» [261]. Окрім того, передбачено 

можливість встановлення обмеження у землекористуванні зазначених земельних 

ділянок та обов’язковість відшкодування втрат, заподіяних внаслідок таких 

обмежень у порядку, визначеному КМУ (ч. 6–7 ст. 7 ЗУ «Про природно – 

заповідний фонд України» [261]).  

До спеціального переліку органів, які уповноважені здійснювати управління 

вказаними землями належать: центральний орган виконавчої влади в галузі 

охорони навколишнього природного середовища та його територіальні органи; 

спеціальні адміністрації природних заповідників, біосферних заповідників, 

національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних 

парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків; 

КМУ та інші (ЗУ «Про природно – заповідний фонд України» [261]). 

Особливістю цього інституту є включення до нього норм про ПЗФ та про 

екологічну мережу. Зокрема, ст. 5 ЗУ «Про екологічну мережу України» визначає, 

що до складових структурних елементів екомережі включаються, в тому числі 

території та об’єкти ПЗФ [226]. М. Я. Ващишин вказує на те, що об’єкти та землі 

ПЗФ виступають юридичною та матеріальною основою національної екологічної 

мережі. При цьому включення територій та об’єктів ПЗФ та інших територій, що 

підлягають особливій охороні, до переліку територій та об’єктів екомережі не 

призводить до зміни режиму їх використання та охорони, визначеного відповідно 

до ЗУ «Про природно-заповідний фонд» [261]. Окрім того, науковець пропонує з 

метою охорони об’єктів і територій екомережі передбачити, що не тільки у разі 

зміни форм власності на земельні ділянки ПЗФ, а й усієї екомережі землевласники 

зобов’язані забезпечувати режим їх охорони і збереження з відповідною 

перереєстрацією охоронного зобов’язання (ст. 4 ЗУ «Про природно-заповідний 

фонд України» [261]). На використання земельної ділянки або її частини в межах 

ПЗФ може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або 



145 
 

договором. Обмеження підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, 

встановленого законом або договором. Завдані внаслідок обмеження у 

землекористуванні втрати відшкодовуються в порядку, встановленому КМУ (ст. 7 

ЗУ «Про природно - заповідний фонд України» [261]) [26]. Таким чином, 

особливістю правового режиму земель ПЗФ є встановлення відповідних 

охоронних зобов’язань для власників земельних ділянок у межах ПЗФ, а також 

обов’язок відшкодування втрат, завданих внаслідок встановлених обмежень у 

господарському використанні ними цих земель. 

Підсумовуючи наведені ознаки інституту правового режиму земель ПЗФ та 

іншого природоохоронного призначення, можна сформулювати його наступне 

визначення – це сукупність норм земельного права, які визначають порядок 

охорони та обмеженого використання земель ПЗФ та іншого природоохоронного 

призначення з метою запобігання антропогенного впливу на них задля 

збереження та відновлення природньої цінності цих земель. 

Наступним особливо охоронюваним інститутом земельного права є інститут 

правового режиму земель оздоровчого призначення. Унікальність земель 

оздоровчого призначення зумовлена їхніми особливими лікувальними 

природними властивостями, що потребують посиленої правової охорони. Норми, 

які регламентують правовий режим земель оздоровчого призначення, містяться у 

ЗКУ [72], ЗУ «Про курорти» від 05.10.2000 р. [239], ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. [250], тощо. 

Цільовим призначенням цих земель є їх використання для медичної 

реабілітації, профілактики захворювань та лікування населення. Правовий режим 

земель оздоровчого призначення був предметом окремих дисертаційних 

досліджень І. Г. Булах [17, c. 8] та Ю. С. Петлюка [186, c. 12]. І. Г. Булах, 

досліджуючи правовий режим земель оздоровчого призначення, дійшла висновку, 

що йому притаманні наступні ознаки: 1) наявність на них природних лікувальних 

ресурсів; 2) нерозривний зв’язок з правовим режимом виявлених на цих землях 

природних лікувальних ресурсів; 3) особливою діяльністю, яка на них 

здійснюється: медична реабілітація, профілактика захворювань і лікування людей; 
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4) пільговий режим оподаткування земель оздоровчого призначення; 5) 

встановлення обмежень або заборони діяльності, що може негативно вплинути на 

стан земель оздоровчого призначення і якість природних лікувальних ресурсів; 6) 

відсутність юридичних критеріїв відмежування земель оздоровчого призначення 

від інших категорій земель [17, c. 8].  

Ю. С. Петлюк додатково акцентує на спеціально-дозвільному характері 

правового режиму земель оздоровчого призначення. На його думку, домінуючим 

методом при регулюванні відносин щодо земель оздоровчого призначення є 

імперативний [186, c. 12], який характеризується посиленою охороною вказаної 

категорії земель, а також заборонами щодо використання їх у інших цілях, ніж 

встановлено законом, особливим порядком набуття ними статусу земель 

оздоровчого призначення.  

На нашу думку, вказаний перелік ознак варто доповнити спеціальним 

інституційним принципом економного та раціонального використання природних 

лікувальних ресурсів та забезпечення їх належної охорони. А. М. Мірошниченко 

обґрунтовує, що правовому режиму земель оздоровчого призначення притаманне 

зонування курортів та обмеження приватизації санаторно-курортних земель [155, 

с. 371].  

Серед земель оздоровчого призначення необхідно розрізняти землі курортів 

та лікувально-оздоровчі місцевості. Основними критеріями розмежування 

вказаних підвидів земель є освоєність території та наявність відповідної 

інфраструктури, необхідної для надання медичних послуг населенню, що 

характерна лише курортам. Окрім того, необхідно доповнити, що курорти 

виключно призначені для лікування, медичної реабілітації, профілактики 

захворювань та для рекреації. Таким чином, рекреація виступає додатковою 

метою функціонування курортів. Такої ж позиції дотримується А. М. Орлов, який 

визначає курорт як частину рекреаційного ландшафту [181]. І. В. Федорович 

характеризує співвідношення понять «курорт» та «лікувально-оздоровча 

місцевість» як «надбудова та основа» відповідно. Зокрема, лікувально-оздоровча 

місцевість виступає основою (базисом) для створення курорту [316, c. 345]. Хоча, 
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лікувально-оздоровча місцевість містить усі необхідні природні лікувальні 

ресурси для подальшого створення та розвитку курортів, однак не кожна така 

місцевість має статус курорту. Додатковою розмежувальною ознакою земель 

курортів та лікувально-оздоровчих місцевостей є те, що межі курорту 

співпадають із межами населеного пункту, а межі лікувально-оздоровчих 

місцевостей не встановлюються ні містобудівною, ні землевпорядною 

документацію.  

ЗКУ [72] не проводить чіткого розмежування земель оздоровчого 

призначення на види. Натомість, у спеціальному ЗУ «Про курорти» [239] 

розмежовано поняття «курорт» та «лікувально-оздоровча місцевість». Однак, на 

відміну від земель курортів, землі лікувально-оздоровчих місцевостей не набули 

належного законодавчого регулювання. На нашу думку, у цій частині у ЗУ «Про 

курорти» [239] необхідно внести зміни та визначити, що охорона лікувально-

оздоровчих місцевостей здійснюється у порядку, передбаченому для курортів, 

якщо інше не передбачено законом та змінити назву закону на ЗУ «Про курорти 

та лікувально-оздоровчі місцевості» з огляду на виняткову природну цінність 

наявних у їх межах мінеральних та термальних вод, лікувальних грязей, 

озокериту, ропи лиманів та озер, а також кліматичні та інші природні умови, 

сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. 

Для цього варто межі лікувально-оздоровчих місцевостей встановлювати 

окремими проектами землеустрою. 

Охоронний характер інституту правового режиму земель оздоровчого 

призначення полягає у зонуванні курортів шляхом поділу округів санітарної 

охорони на першу зону (суворого режиму), другу зону (зону обмежень), третю 

зону (зона спостережень). Зонування земель оздоровчого призначення спрямоване 

на забезпечення збереження їх природних лікувальних ресурсів та раціонального і 

екологічно ефективного використання цих земель. 

Суб’єктний склад правовідносин щодо земель оздоровчого призначення 

формують не лише фізичні, юридичні особи, але й органи місцевого 

самоврядування та органи державної влади, в тому числі спеціальні органи: КМУ; 
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центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері діяльності курортів (Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України); центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері курортів (Державне агентство України з туризму та курортів); а 

також ВРУ при прийнятті рішення про оголошення природних територій 

курортними територіями державного значення (ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про 

курорти»[239]). 

Інститут правового режиму земель оздоровчого призначення – це 

сукупність норм земельного права, які регламентують порядок використання 

земель курортів та лікувально-оздоровчих місцевостей шляхом встановлення 

округів санітарної охорони та здійснення їх зонування, що ґрунтується на 

інституційному принципі економного та раціонального використання природних 

лікувальних ресурсів та забезпечення їх належної охорони.  

Чинний ЗКУ [72] виокремлює землі рекреаційного призначення як 

самостійну категорію земель, однак норми, які забезпечують їх правову 

регламентацію не формують окремий інститут земельного права. 

Ст. 50 ЗКУ до основних цілей використання земель рекреаційного 

призначення відносить: організацію відпочинку населення, туризму та 

проведення спортивних заходів [72]. Проте, зазначені цілі (мета) використання 

земель рекреаційного призначення, не можна розглядати як ідентифікуючу ознаку 

для виокремлення їх у самостійну категорію земель. Це зумовлено тим, що 

правовий режим земель рекреаційного призначення часто має «факультативний» 

характер. Бо рекреаційна діяльність може здійснюватися на земельних ділянках 

різних цільових категорій, а саме: на землях водного фонду, землях 

лісогосподарського призначення, землях історико-культурного призначення, 

землях житлової та громадської забудови тощо. Але це не може бути підставою 

для включення їх до земель рекреаційного призначення. Наприклад, якщо у 

межах територій лісу розміщені туристичні кемпінги чи марковані туристичні 

стежки, це не відносить автоматично такі земельні ділянки до земель 

рекреаційного призначення. 
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Термін «рекреація» дослівно із лат. recreation перекладається як відпочинок. 

До складу земель рекреаційного призначення відносять земельні ділянки зелених 

зон та зелених насаджень міст та інших населених пунктів, земельні ділянки 

зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, земельні ділянки, надані 

для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів рекреації, тощо. 

Рекреаційна діяльність може також здійснюватися на землях оздоровчого 

призначення (земельні ділянки під курортами), землях лісогосподарського 

призначення (лісова рекреація), землях водного фонду, а забудова та спорудження 

будь-яких об’єктів рекреації здійснюється переважно у межах населених пунктів 

у відповідності до затвердженої містобудівної документації. 

Наведене свідчить про подвійну правову природу норм, які визначають 

правовий режим земельних ділянок рекреаційного призначення. Правовий режим 

земельних ділянок рекреаційного призначення визначається нормами інститутів 

правового режиму земель оздоровчого призначення, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та земель житлової та громадської забудови. 

Ключовою ознакою будь-якого інституту права є однорідність врегульованих ним 

відносин. Фактично, відносини, які виступають предметом регулювання цього 

інституту повинні об’єднувати єдині ідентифікуючі ознаки. Однак рекреаційна 

діяльність у формі організації відпочинку населення, туризму та спортивних 

заходів як їх цільове призначення, не може розглядатися ідентифікуючою 

ознакою відповідного інституту правового режиму земель рекреаційного 

призначення, оскільки така діяльність може здійснюватися на земельних ділянках 

будь-яких інших цільових категорій. 

Представники правової доктрини для усунення дублювання правового 

режиму земель рекреаційного призначення та правового режиму земель інших 

категорій пропонують визначити, до якої категорії доцільно відносити кожен із 

видів земель рекреаційного призначення. При цьому, при визначенні категорії, до 

якої слід відносити кожен із видів земель рекреаційного призначення необхідно 

керуватися екосистемним підходом [183, c. 50].  
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Окрім того, ст. 52 ЗКУ [72] встановлює, що порядок використання земель 

рекреаційного призначення визначається законом. На сьогодні, такий закон 

відсутній, правовідносини щодо земель рекреаційного призначення не отримали 

належного законодавчого регулювання. Хоча, прийняття нового закону може 

спричинити колізії між нормами ЗКУ [72] (щодо земель інших цільових 

категорій) та нормами такого спеціального закону.  

А. М. Мірошниченко також звертає увагу на відсутність єдиної 

законодавчої бази, яка б забезпечувала належну регламентацію правового режиму 

земель рекреаційного призначення. Детальних вимог щодо правового режиму 

земель рекреаційного призначення законодавство не містить, за винятком 

приписів про зелені зони міст та ті території у складі земель рекреаційного 

призначення, що входять до складу інших категорій земель. Зокрема, ЗУ «Про 

природно-заповідний фонд України» [261] передбачає використання для 

рекреаційних потреб більшості об’єктів ПЗФ, в тому числі створення зон 

регульованої рекреації, рекреаційних зон тощо [155, с. 372]. Тим самим автор 

заперечує самостійність земель рекреаційного призначення як окремої категорії 

земель України, оскільки стверджує про дуалістичний характер правового 

регулювання цих відносин. 

Вважаємо, що виділення самостійної категорії земель рекреаційного 

призначення спричиняє конфлікти у правових режимах земель суміжних цільових 

категорій та земель рекреаційного призначення. Для їх уникнення слід виключити 

цю категорію земель із ЗКУ [72] та не розглядати інститут правового режиму 

земель рекреаційного призначення як самостійний інститут земельного права.  

Землі історико-культурного призначення належать до комплексу особливо 

охоронюваних територій, які в силу своїх особливих цінностей потребують 

спеціальної правової охорони. Норми, які визначають правовий режим земель 

історико-культурного призначення, порядок їх використання формують інститут 

правового режиму земель історико-культурного призначення. Особливості норм 

вказаного інституту проявляються у наступних аспектах: 1) правовий режим цих 

земельних ділянок є тісно пов’язаним із правовим режимом пам'яток культурної 
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спадщини, їх комплексами (ансамблями), музеями просто неба, меморіальними 

музеями-садибами та іншими об’єктами історико-культурної спадщини, які на 

них розташовуються; 2) особливою цінністю розташованих на вказаних 

земельних ділянках об’єктів архітектури, а також особливою цінністю самих 

земельних ділянок з огляду на їх історичне минуле (п. г ч.1 ст.150 ЗКУ землі 

історико-культурного призначення віднесено до особливо цінних земель [72]); 3) 

особливий порядок занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру пам´яток, 

внаслідок чого він набуває статусу особливо охоронюваної державою території; 

4) дозвільний характер проведення будь-яких земляних робіт або іншої 

господарської діяльності на земельних ділянках вказаного цільового призначення; 

5) забезпечення їх особливої правової охорони шляхом встановлення 

кримінальної, цивільно-правової та адміністративної відповідальності за 

порушення норм земельного законодавства щодо охорони земель історико-

культурного призначення [155, с. 372]; 6) землі, на яких розташовані пам'ятки 

археології, перебувають у державній власності або вилучаються (викуповуються) 

у державну власність в установленому законом порядку, за винятком земельних 

ділянок, на яких розташовуються пам'ятки археології – поля давніх битв (ст. 17 

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» [247]). 

Норми інституту правового режиму земель історико-культурного 

призначення містяться у ЗКУ [72], ЗУ «Про охорону культурної спадщини» від 

08.06.2000 р. [247], ЗУ «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 р. [241], ЗУ 

«Про Перелік пам´яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» від 

23.09.2008 р. [254], ЗУ «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 р. [226] 

та ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. 

[250]. Базовим нормативно-правовим актом у регулюванні відносин, що 

виникають щодо земель історико-культурного призначення є ЗКУ [72]. Ним 

визначено, що порядок використання земель історико-культурного призначення 

встановлюється законом. Спеціальним законом у регулюванні вказаної сфери 

відносин виступає ЗУ «Про охорону культурної спадщини» [247].  



152 
 

Проте, зазначений закон опосередковано регламентує правовий режим 

земельних ділянок історико-культурного призначення, оскільки визначає 

особливості охорони об’єктів культурної спадщини. Водночас, ст. 34 

вищезгаданого закону визначає статус територій, пов’язаних із охороною 

культурної спадщини [247]. Проте, зміст наведеної норми не є досконалим, 

оскільки не самі землі історико-культурного призначення включаються до 

державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів 

землеустрою, іншої проектно-планувальної та містобудівної документації, а лише 

відомості про них. Більшість земель історико-культурного призначення 

знаходяться у межах населених пунктів, але їх особлива цінність та посилена 

правова охорона зумовлюють їх спеціальний характер порівняно із землями 

житлової та громадської забудови. 

Правова охорона земель історико-культурного призначення забезпечується 

шляхом закріплення дозвільних способів набуття ними статусу земель історико-

культурного призначення, здійснення на них будь-яких земляних або інших робіт, 

які можуть вплинути на їх особливу цінність; а також встановлення обмежень 

щодо набуття окремих об’єктів культурної спадщини у приватну власність та 

встановленням спеціальних умов, дотримання яких є необхідним та повинно 

передувати набуттю їх у приватну власність; встановлення відповідних зон 

охорони пам´яток (охоронна зона, зона регулювання забудови, зона 

охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в 

межах яких діє спеціальний режим їх використання). Крім того, усі власники 

пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або 

уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об'єкти 

зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини 

охоронний договір (ст. 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» [247]). 

Суб´єктний склад правовідносин щодо земель історико-культурного 

призначення є обмежений, хоча ЗКУ [72] передбачає їх перебування у державній, 

комунальній та приватній власності, ЗУ «Про Перелік пам´яток культурної 

спадщини, що не підлягають приватизації» [254] встановлює перелік об’єктів, які 
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не підлягають приватизації в силу їх особливої культурної та історичної 

цінності [254]. Управління цією категорією земель здійснюють також спеціальні 

органи: зміна їх цільового призначення, якщо вони перебувають у державній або 

комунальній власності повинна бути погоджена із КМУ (ч. 7 ст. 20 ЗКУ [72]); 

надання дозволів на відновлення земляних робіт, погодження документації із 

землеустрою та інші повноваження у відповідності до ст. 5 ЗУ «Про охорону 

культурної спадщини» [247] реалізуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

охорони культурної спадщини (Міністерство культури України); а також інші 

органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. 

Серед інституційних принципів інституту правового режиму земель 

історико-культурного призначення слід виокремити принцип збереження 

нерозривного зв’язку земельних ділянок із об’єктами історичної і культурної 

спадщини, які на них знаходяться, а також принцип дозвільного використання 

земель історико-культурного призначення, в тому числі проведення на них будь-

яких земляних або будівельних робіт.  

На підставі наведеного аналізу особливостей інституту правового режиму 

земель історико-культурного призначення можна сформулювати його наступне 

визначення – це сукупність норм земельного права, які регламентують порядок 

охорони та використання земельних ділянок, які становлять особливу історичну 

та культурну цінність для народу з огляду на розміщення на них об’єктів 

культурної спадщини України, котрі охороняються державою та набувають 

спеціального правового статусу після здійснення їх реєстрації у Державному 

реєстрі пам´яток.  

 

3.4 Інститути правового режиму земель, що використовуються як 

просторово-операційний базис 

 

Масове будівництво житлових будинків, відкриття нових житлових 

кварталів, будівництво та відкриття цілісних розважальних комплексів, 
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здійснення значних інвестиційних внесків у розбудову міст, вимагає 

комплексного дослідження правового режиму земель житлової та громадської 

забудови. Сукупність норм земельного права, які регулюють забудову земельних 

ділянок у межах населених пунктів, здійснення їх благоустрою, порядок їх 

використання та охорони формують самостійний інститут Особливої частини 

земельного права України – інститут правового режиму земель житлової та 

громадської забудови.  

Дослідженню особливостей вказаного інституту земельного права передує 

розмежування понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та 

громадської забудови». Землі населених пунктів охоплюють земельні ділянки усіх 

категорій земель (оздоровчого, рекреаційного, с/г призначення, тощо), які 

знаходяться у межах конкретної адміністративно-територіальної одиниці. А до 

земель житлової та громадської забудови належать виключно ті земельні ділянки, 

які призначені для будівництва на них житлових, комерційних будівель; земельні 

ділянки, які спрямовані на забезпечення інтересів мешканців житлових будинків і 

сприяння їх комфорту (присадибні ділянки, земельні ділянки під гаражними 

кооперативами), земельні ділянки, на яких розміщується інфраструктура міста, 

села чи селища міського типу (дороги, переїзди, тощо). Тому землі населених 

пунктів – це уся сукупність земельних ділянок незалежно від їх цільового 

призначення, яка знаходиться у межах конкретної адміністративно-територіальної 

одиниці, а землі житлової та громадської забудови – це виключно ті землі 

населених пунктів, на яких зведені житлові будинки, комерційні будівлі, а також 

об’єкти загального користування, або які згідно містобудівної документації 

призначені для вказаних цілей. 

На диференціацію земель, які можуть знаходитися у межах конкретного 

населеного пункту, особливу увагу звертала Є. О. Іванова, яка зазначила, що при 

правовому регулюванні використання окремих категорій земель у межах міст 

повинно бути враховано знаходження у містах поряд із землями житлової та 

громадської забудови земельних ділянок, які відносяться до різних категорій 

земель з іншими правовими режимами використання та охорони і які поділяються 
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на відповідні функціональні зони [76]. Погоджуючись із вказаною позицією, 

доцільно додати, що чітке розмежування земельних ділянок у межах міст 

здійснюється за допомогою єдиної системи державного земельного кадастру, на 

основі проведення планування та землеустрою територій, а також здійснення їх 

зонування.  

Окрім того, чинний ЗКУ [72] надає звужене визначення земель житлової та 

громадської забудови, обмежуючи їх виключно землями, на яких розташовані 

об’єкти забудови або інші об’єкти загального користування. Хоча, на момент 

віднесення конкретної земельної ділянки до земель житлової та громадської 

забудови будівлі або об’єкти загального користування можуть бути відсутні і 

лише у майбутньому може плануватися їх будівництво, тому запропоноване 

законодавцем визначення земель житлової та громадської забудови необхідно 

деталізувати. Зокрема, у ст. 38 ЗКУ [72] необхідно внести доповнення наступного 

змісту: « …. а також землі, призначені для вказаних цілей».  

Самостійність інституту правового режиму земель житлової та громадської 

забудови підтверджується їх комплексним регулюванням сукупністю 

законодавчих актів, основу з яких становить ЗКУ [72], ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. [263], ЗУ «Про основи 

містобудування» від 16.11.1992 р. [253], ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» 

від 06.09.2005 р. [209], ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. [237]. Додатково 

слід звернути увагу на структурованість цього інституту із трьох самостійних 

груп норм земельного права, які визначають правові режими: 1) земельних 

ділянок житлової забудови; 2) земельних ділянок громадської та комерційної 

забудови; 3) земель, на яких знаходяться об’єкти у сфері благоустрою.  

Найменш дослідженою є остання категорія норм. А. І. Ріпенко виділяє 

благоустрій населених пунктів як самостійний інститут права [279, c. 178]. При 

цьому не визначаючи, до якої саме Загальної чи Особливої частини земельного 

права цей інститут слід виключати. На нашу думку, виокремлення благоустрою як 

самостійного інституту права є недостатньо обґрунтоване автором, оскільки про 

самостійність інституту в першу чергу свідчить приналежність його норм до 
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конкретної галузі права, а А. І. Ріпенко вказує на його комплексний 

(міжгалузевий) характер, оскільки до його складу входять норми земельного, 

екологічного, адміністративного, господарського, цивільного, фінансового, 

трудового, муніципального (комунального) та деяких інших галузей права [279, 

c. 178].  

Вважаємо, що ту частину норм, які регулюють розміщення об’єктів у сфері 

благоустрою на земельних ділянках, які знаходяться у межах населених пунктів 

необхідно включати до інституту правового режиму земель житлової та 

громадської забудови. Ст. 1 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» визначає 

благоустрій населених пунктів як комплекс робіт, з інженерного захисту, 

розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного 

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля [209]. Благоустрій населених пунктів у 

розумінні вказаного закону можна трактувати як сукупність суспільних відносин, 

які виникають між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування які представляють інтереси конкретної територіальної громади, 

фізичними та юридичними особами щодо забезпечення найбільш комфортного та 

сприятливого проживання у межах населених пунктів та забезпечення 

раціонального використання території населеного пункту. Благоустрій, 

здебільшого, здійснюється на землях житлової та громадської забудови, однак 

при належному плануванні у межах населеного пункту його проведення 

стосується також земель рекреаційного призначення, оздоровчого призначення, 

ПЗФ і земель промисловості та транспорту. 

Одним із інституційних принципів інституту правового режиму земель 

житлової та громадської забудови є принцип планувально-просторової організації 

забудови земельних ділянок у відповідності до генерального плану населеного 

пункту, який визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та 



157 
 

іншого використання територій населених пунктів. Недарма, серед особливостей 

правового режиму вказаних земель виділяють наявність містобудівних вимог до 

організації усієї категорій земель, розширення компетенції органів місцевого 

самоврядування щодо використання та охорони вказаної категорії земель, 

підпорядкованість усіх категорій земель, які знаходяться у межах населених 

пунктів цільовому призначенню земель житлової та громадської забудови як 

пріоритетному та домінуючому, а також обов’язкового включення до їх складу 

земель комунальної власності як їх невід’ємної складової [65].  

Вважаємо за доцільне погодитися із вказаними характерними ознаками цієї 

категорії земель. При цьому їх можна доповнити наступними особливостями: 

конкретні межі розташування земель житлової та громадської забудови (у межах 

адміністративно-територіальних одиниць: місто, село та селище); безпосередній 

та невід’ємний зв'язок із правовим режимом нерухомого майна, яке на ній 

знаходиться (правовий режим земельної ділянки слідує за правовим режимом 

нерухомого майна, яке на ній знаходиться); забезпечення права загального 

користування об’єктами благоустрою, які знаходяться на вказаних земельних 

ділянками та прибудинковими територіями; є просторовою основою або 

територіальним базисом для розміщення житлових будинків та громадських 

будівель; відсутність посилених вимог до охорони вказаної категорії земель, що 

зумовлено їх неродючим характером та основним призначенням – для розміщення 

виключно житлових будинків та господарських будівель.  

Правова охорона земель житлової та громадської забудови забезпечується 

шляхом затвердження відповідної містобудівної документації, а також веденням 

державного земельного та містобудівного кадастрів. ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. визначає містобудівну документацію 

як затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, 

забудови та іншого використання територій [263]. 

Цим же Законом до містобудівної документації включено Генеральну схему 

планування території України, схеми планування окремих частин території 

України, схеми планування територій на регіональному рівні, генеральний план 
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населеного пункту, план зонування територій, детальний план територій [263]. 

Містобудівна документація приймається та затверджується органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування і є обов’язковою до виконання. 

Окрім того, у межах земель житлової та громадської забудови здійснюється 

функціональне зонування територій (сельбищна, виробнича, ландшафтно-

рекреаційна), яке спрямоване на встановлення обмежень у використанні 

конкретних земельних ділянок для містобудівних потреб. 

Норми інституту правового режиму земель житлової та громадської 

забудови є диференційованими в залежності від їх суб’єктного складу, а саме: 

житлово-будівельні (житлові) і гаражно-будівельні кооперативи (ст. 41 ЗКУ [72]); 

підприємства, установи та організації, які здійснюють управління 

багатоквартирними будинками; співвласники багатоквартирного будинку (ст. 42 

ЗКУ [72]). До органів, які здійснюють управління землями житлової та 

громадської забудови, варто відносити ВРУ, КМУ, органи місцевого 

самоврядування, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сфері містобудування (Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України), та інші.  

Поширеною є судова практика щодо використання земель житлової та 

громадської забудови не за їх основним цільовим призначення (Постанова ВС 

України від 04.10.2017 р. у справі № 910/17556/16 [198]); укладення прихованих угод 

на відчуження земель с/г призначення під цілі будівництва та обслуговування 

житлового будинку (Постанова ВС України від 27.09.2017 р. у справі № 391/1055/14-

ц [197]).  

Також при досліджені правового режиму земель житлової та громадської 

забудови необхідно враховувати, що земельні ділянки віднесені до території 

зелених насаджень загального користування не можуть знаходитися у приватній 

власності, оскільки це не узгоджується із ч. 4 ст. 83 ЗКУ [72] (Постанова ВС 

України у справі № 405/4999/15-ц від 19 квітня 2017 року [193]). 
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У межах Особливої частини земельного права доцільно також 

виокремлювати інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного 

призначення, який об’єднує субінститути правового режиму земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення. На нашу 

думку, застосування словосполучення «правовий режим земель виробничо-

комунікативного призначення» замість громіздкого словосполучення «правовий 

режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого 

призначення» при визначенні однойменного інституту є виправданим, бо 

правовий режим цих земель обумовлений специфікою тієї діяльності, яка на них 

здійснюється. Переважно, це діяльність, пов’язана із виробництвом товарів 

(промислових товарів, електроенергії, тощо) та наданням послуг (транспортних, 

зв’язку та інших) для розвитку економіки. 

Згідно з ст. 65 ЗКУ до цієї категорії земель належать земельні ділянки, 

надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для 

здійснення відповідної діяльності [72]. На нашу думку, запропоноване 

законодавцем визначення не є досконалим, оскільки перш ніж зрозуміти, в яких 

цілях зазначені земельні ділянки будуть використовуватися, необхідно уточнити 

зміст понять промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, а також 

з’ясувати зміст формулювання «інше призначення».  

Видається, всі ці види діяльності умовно можна об´єднати єдиним терміном 

«несільськогосподарська діяльність». Ця діяльність також немає ознак 

природоресурсної діяльності, оскільки земельна ділянка є територіальним 

базисом для розміщення відповідних об’єктів інфраструктури, тому правовий 

режим земель цієї категорії не базується на принципах раціонального 

використання та охорони земель; поєднання землі як природного ресурсу та 

засобу виробництва. 

А. М. Мірошниченко є прихильником використання терміну «землі 

спеціального несільськогосподарського призначення» для позначення цієї 

категорії земель. На його думку, застосування наведеного терміну не породжує 

невизначеностей, які пов’язані із використанням терміну «інше призначення», а 
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також є більш лаконічним [161, с. 540]. Аналогічної позиції дотримуються 

В. І. Андрейцев [6, c. 370] та О. С. Федотова [317, c. 16]. 

Економічні цілі, зокрема: будівництво, розвиток, вдосконалення об’єктів 

інфраструктури, прокладання ліній зв’язку, енергетичних комунікацій, об’єктів 

оборони, відіграють домінуючу роль при визначенні правового режиму цієї 

категорії земельних ділянок та формування притаманних їм спеціальних ознак. 

Н. П. Барабаш, досліджуючи правовий режим земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, виокремлює наступні 

підходи до тлумачення цільового призначення вказаної категорії земель: 1) всі 

земельні ділянки цієї категорії земель мають спеціальне несільськогосподарське 

призначення; 2) землі цієї категорії надаються для здійснення основної діяльності, 

тобто, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

і споруд; 3) основним цільовим призначенням цієї категорії земель є їх 

використання з метою, обумовленою діяльністю розташованих на них об’єктів [1, 

c. 73].  

Вважаємо, що слід погодитися із наведеними ознаками цієї категорії земель. 

Однак, цей перелік необхідно доповнити наступними ознаками: 1) нормування 

розмірів зазначених земельних ділянок. Так, розміри земельних ділянок під 

розміщення типових об’єктів – залізниць, автомобільних доріг, ліній 

електропередач, аеродромів, тощо визначаються на підставі затверджених у 

встановленому порядку норм; а під нетипові об’єкти на підставі затверджених у 

встановленому порядку проектів; 2) забезпечення внутрішнього та зовнішнього 

зонування цієї категорії земель, під яким слід розуміти встановлення спеціальних 

охоронних зон навколо найбільш вразливих об’єктів; 3) можуть не відводитися як 

окремі земельні ділянки. При розміщенні ліній зв’язку, електропередач, підземних 

трубопроводів земельні ділянки під них не відводяться, але в силу розміщення 

вказаних об’єктів правовий режим земельних ділянок істотно модифікується у 

зв’язку із встановленням охоронної, санітарно-охоронної зон [155, с. 404].  

Разом з тим, В. М. Правдюк звертає увагу на відсутність єдиного правового 

режиму для земель зазначеної категорії, що полягає у певній сукупності правових 
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режимів, які визначаються для кожного виду окремо, і можуть містити досить 

суттєві відмінності від іншого виду тієї ж категорії [205, c. 123–125]. Аналогічна 

позиція була висловлена Н. Ю. Гальчинською [41, c. 60–61]. 

Окрім того, одним із заходів забезпечення правової охорони та відновлення 

земель цієї цільової категорії є здійснення їх рекультивації, яка полягає у 

використанні сукупності заходів із штучного відновлення родючості ґрунтів, які 

попередньо застосовувалися у несільськогосподарських (промислових) цілях. 

Зокрема, у проектах будівництва гірничодобувних об’єктів обов’язково повинна 

передбачатися рекультивація порушення земель, максимальне збереження 

ґрунтового покриву (п. 6 ч. 1 ст. 50 Кодексу України про надра) [101]. 

Правовий режим вказаних земельних ділянок носить складний характер, що 

обумовлено неоднорідністю земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Його складний характер полягає у 

тому, що у межах єдиного інституту земельного права, об’єднано норми, які 

регламентують правовий режим окремих видів земельних ділянок, які хоча і 

об’єднує спільна ознака – їх несільськогосподарське використання, але які разом з 

тим в силу розташованих на них об’єктів є спеціалізованими та потребують 

окремої самостійної правової регламентації.  

Норми, які формують інститут правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення, диференціюються в залежності від об’єкта 

правового регулювання та поділяються на загальні (характеризують цей інститут 

земельного права в цілому) та спеціальні (визначають специфіку правового 

регулювання відносин щодо земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики та іншого призначення). Саме тому в межах інституту правового 

режиму земель виробничо-комунікативного призначення призначення слід 

виділяти субінститути: правового режиму земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики та іншого призначення. Хоча, О. С. Федотова є противником 

виділення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення як самостійної категорії земель, а тим більше, поєднання в 
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рамках однієї категорії землі з різнорідними правовими режимами у зв’язку з 

відсутністю єдиних критеріїв такого відмежування [317, c. 16] . 

Нормативним базисом для формування норм субінституту правового 

режиму земель промисловості є ЗКУ [72], Кодекс України про надра [101], 

Гірничий закон України від 06.10.1999 р. [45], ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25.06.1991 р. [250] та інші. Землі гірничодобувної 

промисловості виокремлюються як підкатегорія земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. К. О. Смовж 

пропонує доповнити чинний ЗКУ [72] статтею 66-2 «Землі гірничодобувної 

промисловості», яка буде містити визначення земель гірничодобувної 

промисловості, визначати особливості правового режиму таких земельних 

ділянок та умови надання їх у користування або власність [303, c. 38]. Окрім того, 

науковець висловлює пропозиції щодо прийняття ЗУ «Про землі промисловості», 

який забезпечить правову регламентацію цієї категорії земель [303, c. 60]. На 

необхідність належного законодавчого регулювання земель промисловості також 

звертає увагу Н. Ю. Гальчинська [40, c. 254–256]. 

Землі транспорту в залежності від конкретного виду транспорту, для 

експлуатації якого розміщується відповідна інфраструктура на вказаних 

земельних ділянках, можуть поділятися на землі залізничного транспорту, 

авіаційного транспорту, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, 

землі морського, річкового, трубопровідного та іншого виду транспорту. При 

цьому для кожного виду земель транспорту характерний спеціальний правовий 

режим. Наприклад, земельні ділянки, які виділяються під розміщення АЗС слід 

включати до вказаної підкатегорії земель транспорту – землі автомобільного 

транспорту і дорожнього господарства.  

Незважаючи на те, що ЗКУ [72] та Наказом Державного комітету України із 

земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель» [229] виокремлено підкатегорію земель у межах 

цільової категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення – землі транспорту, у судовій практиці сформувалися 
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неоднозначні правові позиції щодо можливості віднесення земельних ділянок під 

АЗС до земель транспорту або земель житлової та громадської забудови. Зокрема, 

Постановою ВС України (Судова палата в адміністративних справах і Судова 

палата у господарських справах) від 11 листопада 2014 р. у справі № 21-493а14 

заявник посилається на різне застосування судами вищих інстанцій норм 

матеріального права. На обґрунтування поданої ним заяви він посилається на: 

ухвалу ВАСУ від 22 липня 2014 року (№ К/800/26508/14), у якій касаційний суд 

дійшов висновку, що ст. 71 ЗКУ [72], яка визначає перелік земель, що належать до 

земель автомобільного транспорту, не встановлює обмежень щодо будівництва 

АЗС на землях інших категорій, зокрема землях житлової та громадської 

забудови; постанову Вищого господарського суду України від 3 червня 2013 року 

(№ 5019/1608/12), у якій касаційний суд вказав на відсутність підстав для 

визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та скасування рішення 

органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки з числа 

земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 

АЗС; постанову ВГСУ від 18 травня 2011 року (№ 9/106н) [194]. 

Ухвалою ВАСУ у справі №807/2856/13-а від 22 липня 2014 р. встановлено, 

що ст. 71 ЗКУ [72] визначено перелік земель, які належать до земель 

автомобільного транспорту, однак нею не встановлено обмежень щодо 

будівництва АЗС на землях інших категорій, в тому числі житлової та громадської 

забудови, а тому посилання прокурора на ст. 71 ЗКУ [72], як на підставу 

протиправності видачі Управлінням містобудівного комплексу Ужгородської 

міської ради містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по вул. 

Шумній, 22а в м. Ужгороді, є безпідставним [311]. Враховуючи, що ст. 71 ЗКУ 

[72] визначає, що до земель автомобільного транспорту належать землі під АЗС, 

це виключає можливість здійснення будівництва АЗС на земельних ділянках 

житлової та громадської забудови, бо це суперечить їх основному цільовому 

призначенню. Т. М. Гапотченко вважає невиправданим віднесення законодавцем 

до автомобільної дороги об’єктів дорожнього сервісу, в тому числі АЗС, оскільки 
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автомобільні дороги перебувають у державній власності і, на відміну від об’єктів 

державного сервісу, не підлягають приватизації [43, c. 50].  

Субінституту земель транспорту, окрім загальних ознак характерних для 

інституту земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення, притаманні спеціальні ознаки. Зокрема, правовідносин щодо 

земель транспорту регламентуються ЗКУ [72], ЗУ «Про транспорт» від 

10.11.1994 р. [270], ЗУ «Про автомобільний транспорт» 05.04.2001 р. [207], ЗУ 

«Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. [228], ЗУ «Про трубопровідний 

транспорт» від 15.05.1996 р. [271] та ЗУ «Про міський електричний транспорт» 

від 29.06.2004 р. [242]. Таким чином, наведені правовідносини отримали окреме 

правове регулювання у спеціальних законах, які визначають порядок здійснення 

транспортної діяльності та використання конкретних транспортних засобів. 

Конкретні розміри земельних ділянок, які надаються для здійснення 

транспортної діяльності, визначається на підставі затверджених у встановленому 

порядку норм або проектно-технічної документації.  

Наступна їх особливість полягає у тому, що будь-яке розміщення будівель 

та споруд на земельних ділянках, які було передано у користування 

підприємствам, повинно бути погоджене із уповноваженим органом місцевого 

самоврядування. Порядок здійснення такої забудови визначено ЗУ «Про 

регулювання містобудівної діяльності» [263]. Суб’єкти правовідносин, що 

виникають щодо використання земель транспорту, є спеціальними. До них слід 

включати підприємства та організації транспорту.  

Субінститут правового режиму земель транспорту своєю чергою також є 

складним, оскільки в залежності від виду та мети транспортної діяльності, для 

забезпечення якої земельні ділянки надаються, норми у межах цього субінституту 

можуть поділятися на ті, що регламентують: порядок використання та набуття 

прав на земельні ділянки залізничного транспорту; автомобільного транспорту; 

дорожнього господарства; морського транспорту; річкового транспорту; 

авіаційного транспорту; трубопровідного транспорту; електротранспорту.  
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О. С. Федотова стверджує, що основним призначенням земельних ділянок 

річкового та морського транспорту є розміщення об’єктів, що повинні 

використовуватись у діяльності водного транспорту, яка підлягає регулюванню з 

метою забезпечення безпеки судноплавства. При цьому основне призначення 

вказаних земельних ділянок і виступає основним критерієм відмежування їх від 

земельних ділянок суміжних цільових категорій. Однак, вказаний критерій є 

досить умовним і повинен враховуватися при оцінці впливу режимоутворюючого 

об’єкта на правовий режим конкретної земельної ділянки поряд із іншими 

факторами [317, c. 84]. 

Правова охорона земель транспорту забезпечується шляхом встановлення 

охоронних зон у порядку, визначеному ст. 112 ЗКУ [72]. 

Підсумовуючи наведені основні ознаки субінституту правового режиму 

земель транспорту, можна сформулювати його наступне визначення – це 

сукупність норм земельного права у межах інституту правового режиму земель 

виробничо-комунікативного призначення, які спрямовані на регламентацію 

однорідних земельних відносин, що виникають з приводу набуття та 

використання земельних ділянок підприємствами та організаціями транспорту для 

цілей задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях. 

Особливості норм субінституту правового режиму земель зв’язку зумовлені 

специфікою об’єктів, які розташовуються на цих земельних ділянках. Зазначені 

земельні ділянки використовуються з метою забезпечення населенню послуг 

зв’язку. Окрім ЗКУ [72], норми цього субінституту земельного права також 

містяться у ЗУ «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. [269]. Землі 

телекомунікації розглядаються як складова частина земель зв’язку і можуть 

надаватися у постійне або тимчасове користування виключно для розташування 

лінійних, станційних споруд, антен, веж, інших технічних засобів 

комунікації [269].  

Основною метою використання вказаних земельних ділянок є розміщення 

на них повітряних, кабельних телефонно-телеграфних ліній та супутникових 

засобів зв’язку. Спеціальна мета (цілі) використання зазначених земельних 
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ділянок зумовлюють можливість набуття їх на праві користування чи власності 

виключно суб’єктами, діяльність яких є безпосередньо пов’язана із наданням 

телекомунікаційних послуг, телефонно-телеграфних послуг та забезпечення 

супутникового теле- та радіомовлення. Правовий режим земельних ділянок, які 

надаються для цілей забезпечення зв’язку, визначаються на підставі норм 

відведення земель для цього виду діяльності, а також на підставі затвердженої в 

установленому законом порядку проектно-технічної документації. Правове 

регулювання відносин щодо використання земель зв’язку забезпечують ЗКУ [72], 

ЗУ «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р.[269], ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. [250]. 

Окрім того, правовий режим зазначеної підкатегорії земель 

характеризується спеціальним колом суб’єктів господарювання, діяльність яких є 

невід’ємно пов’язана із наданням телекомунікаційних послуг (власник 

(володілець) кабельної каналізації електрозв’язку у відповідності до ЗУ «Про 

телекомунікації» [269]). Поряд із загальними органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, дотичним до управління вказаними 

земельними ділянками є також центральний орган виконавчої влади в галузі 

зв’язку (Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України). Правова охорона земель зв’язку забезпечується шляхом 

встановлення охоронних зон або просік (ст. 10 ЗУ «Про телекомунікації» [269]; 

ст. 112 ЗКУ [72]). 

З огляду на наведені особливості земель зв’язку, можна запропонувати 

наступне визначення відповідного субінституту земельного права: це сукупність 

норм земельного права у межах інституту правового режиму земель виробничо-

комунікативного призначення, що регламентують сферу однорідних земельних 

відносин щодо набуття, використання та охорони земель, наданих під повітряні і 

кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку.  

Враховуючи стрімкий розвиток та зростання потреби в енергії, правовий 

режим земель енергетики та норми земельного права, за допомогою яких він 

визначається, набувають все більшої актуальності. ЗКУ трактує землі 
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енергетичної системи як землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, 

теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця 

та інших джерел), під об'єкти транспортування електроенергії до 

користувача [72]. Таким чином, ключовою та ідентифікуючою ознакою вказаних 

земельних ділянок є їх мета (ціль використання): під розміщення 

електроенергуючих об’єктів, а також об’єктів транспортування електроенергії до 

користувача. Слід зазначити, що чинний ЗКУ [72] істотно розширив поняття 

«землі енергетики», порівняно із поняттям «землі енергетичної системи», 

включивши до нього не лише землі під електрогенеруючими об’єктами та 

об’єктами транспортування електроенергії, але й землі під об’єктами передачі 

теплової енергії, а також землі під виробничими об’єктами, необхідними для 

експлуатації об’єктів енергетики та «адміністративні будівлі» відповідних 

підприємств [154, с. 522]. У земельно-правовій доктрині уніфіковані визначення 

земель енергетики пропонують І. Я. Дивоняк [54, c. 67], В. І. Семчик, 

П. Ф. Кулинич [291, c. 473–474], М. В. Шульга [70], В. І. Андрейцев [6, c. 370] та 

інші. 

Норми, які визначають правовий режим цієї категорії земель, містяться не 

лише у ЗКУ [72], але й у спеціальних нормативно-правових актах: ЗУ «Про землі 

енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 

09.07.2010 р. [236], ЗУ «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р, якими 

передбачено порядок встановлення охоронних зон, санітарно-захисних зон, 

заборонних зон та контрольованих зон гідротехнічних споруд у межах зазначених 

земельних ділянок [264]; ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку» від 08.02.1995 р., яким встановлено порядок передачі земельних ділянок 

для розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами [212]; ЗУ «Про порядок прийняття рішень про 

розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами» від 08.09.2005 р., яким 

регламентовано дозвільний характер діяльності, пов'язаної із розміщенням 

ядерних установок і об'єктів, які мають загальнодержавне значення [258]; ЗУ 
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«Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р., який визначає особливості 

використання альтернативних джерел енергії [208]; а також у ЗУ «Про охорону 

земель» від 19.06.2003 р. [248] та ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. [250]. 

На землях енергетичної системи встановлюються спеціальні зони об'єктів 

енергетики, а саме: санітарно-захисні зони атомних електростанцій; зони 

спостереження атомних електростанцій; охоронні зони об'єктів енергетики; 

санітарно-захисні зони об'єктів енергетики; охоронні зони магістральних 

теплових мереж, які одночасно слугують засобом забезпечення правової охорони 

цієї категорії земель. Земельні ділянки під зазначені зони окремо не виділяються, 

але це не поширюється на випадки, коли встановлення спеціальних зон 

призводить до неможливості використання енергетичних об´єктів за їх основним 

призначенням.  

Обмеження у використанні земельних ділянок у межах спеціальних зон 

об'єктів енергетичної системи фіксуються у проектах (схемах) землеустрою та у 

техніко-економічному обґрунтуванні використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць [236].  

Суб’єктний склад цієї категорії земель представлений підприємствами, 

установами організаціями, основною метою (ціллю) діяльності яких є 

виробництво та поставка електричної та теплової енергії, зокрема: 

енергогенеруючі підприємства (ст. 7 ЗУ «Про землі енергетики та правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» [236]). Поряд із іншими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування управління землями 

енергетики здійснюється спеціальними органами, а саме: державний контроль за 

дотриманням правового режиму спеціальних зон здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в нафтогазовому 

комплексі (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України), а за 

використанням та охороною земель – центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в 
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агропромисловому комплексі (Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру) [236]. 

На відміну від суміжних субінститутів земельного права, субінституту 

правового режиму земель енергетики (енергетичної системи) характерні 

спеціальні принципи земельного права. Ст. 2 ЗУ «Про землі енергетики та 

правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» відносить до принципів 

регулювання земельних відносин у галузі енергетики: комплексність заходів, 

спрямованих на забезпечення дотримання технологічних режимів виробництва і 

передачі електричної і теплової енергії та безаварійного функціонування і 

розвитку енергетичної галузі; поєднання інтересів забезпечення енергетичної 

безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища; пріоритет 

безпеки життя і здоров'я населення над економічною вигодою від діяльності 

об'єктів енергетики; визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі 

енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб; гарантування 

відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть бути заподіяні при будівництві 

та експлуатації об'єктів енергетики власникам і користувачам земельних 

ділянок [236]. 

Однак, помилково відносити усі ці принципи до принципів субінституту 

правового режиму земель енергетики, бо окремі з них виступають базисом 

(основою) для регламентації енергетичних відносин (розміщення об'єктів 

енергетичної системи, запобігання їх негативному впливу на навколишнє 

середовище, тощо). На нашу думку, до принципів земельного права необхідно 

включати: визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі 

енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб; гарантування 

відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть бути заподіяні при будівництві 

та експлуатації об'єктів енергетики власникам і користувачам земельних ділянок. 

Перший принцип полягає у тому, що суспільна необхідність має пріоритетне 

значення над іншими інтересами та правами суб´єктів земельних відносин. Так, 

наявність відповідного рішення уповноважених органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядування на розміщення на земельних ділянках, які 
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знаходяться у приватній власності, об´єктів енергетики є підставою для їх викупу 

чи відчуження у зв´язку із існуючою суспільною необхідністю.  

Принцип гарантування відшкодування розміру втрат і збитків, які можуть 

бути заподіяні при будівництві та експлуатації об'єктів енергетики власникам і 

користувачам земельних ділянок є некоректно сформульованим, оскільки 

поєднання терміну «принцип» та «гарантія» є помилковим, оскільки принцип є 

засадничим положенням, а гарантія – формою забезпечення зобов´язання. 

Вважаємо, що більш коректно вживати словосполучення «принцип забезпечення 

відшкодування втрат і збитків». Цей принцип полягає у тому, що власники та 

користувачі земельних ділянок, на яких розташовані спеціальні зони охорони 

енергетичних об'єктів або на яких планується розміщення відповідних об'єктів 

енергетики, мають право на повне відшкодування їм втрат, пов'язаних із 

встановленням обмежень у реалізації їх права власності чи права користування 

земельною ділянкою. 

Розміщення ядерних установок та об'єктів на виділених під вказані цілі 

земельних ділянках потребує погодження. Зокрема, ВРУ приймає відповідне 

рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення у формі закону [258]. Наведена норма закону свідчить 

про важливе суспільне значення вказаних об´єктів енергетики та можливі ризики 

від їх експлуатації.  

Підсумовуючи наведені ознаки правового режиму земель енергетики, 

доцільно сформулювати наступне визначення відповідного субінституту 

земельного права – це сукупність норм земельного права у межах інституту 

правового режиму земель виробничо-комунікативного призначення, що 

регламентують порядок відведення та використання земель, на яких знаходяться 

або планується розміщення електроенергуючих об’єктів, а також об’єктів 

транспортування електроенергії до користувача, які ґрунтуються на спеціальних 

принципах визнання пріоритету потреб суспільної необхідності на землі 

енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб та 
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забезпечення охорони цих об’єктів; забезпечення відшкодування втрат і збитків, 

які можуть бути заподіяні при будівництві та експлуатації об'єктів енергетики 

власникам і користувачам земельних ділянок.  

При аналізі субінституту правового режиму земель іншого призначення як 

складової інституту земель промисловості, транспорту, зв´язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, слід звернути увагу на основні неузгодженості 

(суперечності), допущені законодавцем при формуванні норм вказаного 

субінституту земельного права. Хоча, Глава 13 ЗКУ [72] носить найменування 

«Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення», але землі іншого призначення не є об’єктом її правового 

регулювання. У результаті саме найменування глави є ширшим за змістом та 

обсягом, аніж норми, які її охоплюють. 

Ці неузгодженості можна усунути шляхом включення норм, які 

визначатимуть загальні особливості правового режиму земель іншого 

призначення до цієї Глави ЗКУ [72]. З точки зору В. І. Андрейцева, до земель, що 

не знайшли відображення у відповідній законодавчій класифікації, можна 

віднести землі «культового (церковного) фонду, космічного забезпечення, 

державного матеріального резерву, водно-болотних угідь та торф’яного фонду, 

родовищ корисних копалин, мисливського фонду та підвищеної екологічної 

небезпеки» [7, c. 60]. Однак не можна повністю погодитися із запропонованим 

автором переліком земель іншого призначення, оскільки ключовою ознакою 

виокремлення вказаних земельних ділянок у межах інституту земель виробничо-

комунікативного призначення, є специфіка діяльності, яка на них здійснюється 

(пов’язана із виробництвом товарів та наданням послуг населенню).  

З огляду на це, із запропонованого В. І. Андрейцевим переліку до земель 

іншого призначення можна включати лише земельні ділянки космічного 

забезпечення, правовий режим яких обумовлений специфікою здійснюваною на 

них космічної діяльності, створення та використання космічної техніки, що 

регламентується ЗУ «Про космічну діяльність» [238]; землі матеріального 

резерву, правовий режим яких регулюється ЗУ «Про державний матеріальний 
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резерв» [220] та спрямований на забезпечення потреб держави в особливий 

період, в тому числі надання підтримки окремим галузям виробництва, надання 

гуманітарної допомоги, а також забезпечення першочергових робіт для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; земельні ділянки, пов´язані із видобутком 

корисних копалин, а також земельні ділянки, на яких здійснюється діяльність та 

знаходяться об’єкти, які становлять підвищену екологічну небезпеку для держави. 

Перелік таких видів діяльності та об’єктів визначено Постановою КМУ «Про 

затвердження переліку видів діяльності та об´єктів, які становлять підвищену 

екологічну небезпеку» від 28 серпня 2013 р. № 808 [232]. Проте, не усі види 

діяльності, передбачені вказаним Переліком, здійснюються на земельних ділянках 

іншого призначення, вони можуть також здійснюватися на землях транспорту, 

зв´язку тощо.  

До земель іншого призначення також відносять земельні ділянки для 

розміщення твердих побутових відходів [155]. Незважаючи на це, у законодавстві 

України нема системної законодавчої бази, яка б комплексно регламентувала 

відносини із знищення, утилізації, знешкодження, захоронення відходів та 

правовий режим земельних ділянок, на яких такі заходи здійснюються. Єдиним 

нормативно-правовим актом, який регламентує вказані відносини є ЗУ «Про 

відходи» від 05.03.1998 р. [214]. Однак, цей закон лише опосередковано 

регламентує правовий режим земельних ділянок, на яких здійснюється 

розміщення та видалення відходів. Зокрема, ст. 22 цього Закону передбачає, що 

органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних 

ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами. 

Разом з тим встановлено, що зберігання та видалення відходів здійснюються в 

місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог 

земельного та природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами [214]. За своєю правовою 

природою відходи є рухомим майном, тому при зміні власника чи користувача 

земельної ділянки, на якій знаходяться відходи, питання щодо права власності на 

відходи, які на ній розміщуються, вирішується окремо у відповідності до закону. 
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ЗУ «Про відходи» вказує на те, що правовий режим використання земель, на 

яких розмішується відходи, визначається із врахуванням норм земельного та 

екологічного права [214], але галузь земельного права не забезпечує належну 

правову регламентацію зазначених відносин.  

Правовий режим земель іншого призначення об’єднують спільні ознаки: а) 

вони використовуються для належного забезпечення несільськогосподарської 

діяльності (космічної, гуманітарної тощо); б) вони виступають виключно 

територіальним базисом для розміщення об’єктів та інфраструктури, тісно 

пов’язаних із їх основною діяльністю; в) домінуючою формою власності є 

державна. Так, запаси державного резерву незалежно від їх місцезнаходження, а 

також підприємства, установи і організації та інші об'єкти, що входять до системи 

державного резерву, і земельні ділянки, на яких вони розміщені, є державною 

власністю і не підлягають приватизації та іншим видам відчуження [155]; г) вони 

не можуть виступати об’єктом регулювання норм іншого інституту земельного 

права, окрім інституту правового режиму земель виробничо-комунікативного 

призначення; д) спеціальними суб’єктами є або виключно держава в особі 

уповноважених органів, або суб’єкти космічної діяльності, тощо; е) 

взаємообумовленість правової охорони земель та правової охорони об´єктів, які 

на них знаходяться. Зокрема, на землях підвищеної екологічної небезпеки 

знаходяться об´єкти, які в силу свого функціонального призначення становлять 

особливу небезпеку для навколишнього середовища та потребують обмеження 

викиду шкідливих речовини у навколишнє середовище. Тому на них 

встановлюються особливі охоронні зони (зони санітарної охорони), які повинні 

запобігти негативному впливу цих об’єктів на довкілля і життєве середовище 

людей. 

Керуючись наведеними ознаками земель іншого призначення можна 

запропонувати наступне визначення вказаного субінституту правового режиму 

земель іншого призначення – це сукупність норм земельного права у межах 

інституту правового режиму земель виробничо-комунікативного призначення, які 

регламентують порядок використання, набуття та припинення прав на земельні 
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ділянки, що використовуються для здійснення несільськогосподарської діяльності 

(космічної, матеріального резерву, підвищеної екологічної небезпеки тощо) та 

ґрунтуються на принципах раціонального використання та охорони земель, 

пріоритету екологічної безпеки, а також їх використання виключно в якості 

територіального базису для розміщення відповідних об´єктів.  

До групи інститутів Особливої частини земельного права, які визначають 

правовий режим земельної ділянки як просторово-операційного базису, необхідно 

також включати інститут правового режиму земель для потреб оборони. На нашу 

думку, землі оборони, які виступають об’єктом правового регулювання вказаного 

інституту земельного права, є самостійною цільовою категорією земель. Тому 

законодавець необґрунтовано їх об’єднав в одну категорію «землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення» (ст. 19 

ЗКУ [72]). Бо як уже зазначалося, ключовою ознакою інституту правового режиму 

земель виробничо-комунікативного призначення, норми якого визначають 

правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого 

призначення, є діяльність із виробництва товарів та надання послуг як невід’ємна 

складова галузі економіки України. Тоді як землі для потреб оборони не 

використовуються у виробничій діяльності та сфері послуг. Натомість, землі для 

потреб оборони використовуються для забезпечення безпеки нашої держави. 

Тому доцільно виключити із Глави 13 ЗКУ «Землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення» норми, які визначають 

правовий режим земель оборони та перенести їх в окрему Главу 13-1 ЗКУ «Землі 

оборони», а також внести зміни до п. ж ч. 1 ст. 19 ЗКУ шляхом виокремлення 

земель для потреб оборони у самостійну категорію земель у окремому п.з ч. 1 ст. 

19 ЗКУ [72]. 

Специфіка формування правового режиму земель для потреб оборони 

зумовлена використанням їх виключно під розміщення та постійної діяльності 

військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та 

організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законодавства України [211]. Однак, це не є виключною метою 
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використання вказаних земельних ділянок. Зокрема, землі для потреб оборони 

також можуть використовуватися у господарських цілях з метою розміщення 

об'єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та 

членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла без зміни їх 

цільового призначення [211]. При цьому, у вказаному випадку відсутня 

конкуренція правових режимів земель житлової та громадської забудови і земель 

оборони. Бо будівництво житла та інших об'єктів соціально-культурного 

призначення здійснюється виключно для військовослужбовців та забезпечення їх 

соціальних потреб. М. З. Романюк обґрунтовано пропонує використовувати 

термін «землі для потреб оборони та безпеки» замість терміну «землі оборони», 

оскільки ним охоплюється ширше коло земельних ділянок, в тому числі землі, які 

виконують функцію безпеки держави [285, c. 56–57]. Разом з тим, науковець 

стверджує про необхідність переведення земель для потреб оборони, на яких 

здійснюється житлова забудова, до категорії земель житлової та громадської 

забудови [285, c. 128]. 

Окрім того, підписання Президентом України Наказу Верховного 

Головнокомандувача Збройних сил України «Про початок операції Об’єднаних 

сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської 

областей», а також Указу «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і 

оборони України «Про широкомасштабну антитерористичну операцію на 

території Донецької та Луганської областей» [235], яким вводиться в дію 

рішенням Ради національної безпеки і оборони про зміну формату 

широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена у 2014 

році, підсилює значення правового режиму земель, на яких проводяться 

відповідні операції із забезпечення національної безпеки і оборони України.  

Землі для потреб оборони також формуються за рахунок земель державного 

кордону України, прикордонних смуг та контрольованих прикордонних районів. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про державний кордон України» закріплено, що 

прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону 
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України на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, 

озер та інших водойм з урахуванням особливостей місцевості та умов, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України. До прикордонної смуги не 

включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення [221].  

Порядок встановлення прикордонних смуг визначено Постановою КМУ 

«Про прикордонний режим» від 27 липня 1998 р. № 1147 [260]. Згідно з п. 1 

наведеної Постанови встановлено, що з урахуванням особливостей місцевості та 

інших умов ширина прикордонної смуги може бути змінена обласними 

державними адміністраціями за поданням Адміністрації Державної прикордонної 

служби, але вона не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що 

знаходиться в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних 

інженерних споруджень [260]. Проте, конкретних відстаней від лінії державного 

кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень, які повинні бути 

дотриманні при встановленні прикордонної смуги, на законодавчому рівні не 

визначено. Вважаємо, що ця законодавча прогалина повинна бути усунена 

шляхом закріплення у ЗУ «Про державний кордон України» [221] мінімальних 

відстаней від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних 

споруджень, дотримання яких є обов’язковим при встановленні прикордонних 

смуг. Бо на сьогодні таким єдиним ідентифікатором є ширина смуги місцевості. 

Але на законодавчому рівні не встановлено порядку визначення відповідної 

ширини смуги місцевості.  

Стаття 1 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» визначає 

режимоутворюючий об'єкт як об'єкт природного або штучного походження 

(водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об'єкт 

культурної спадщини, військовий об'єкт, інший визначений законом об'єкт), під 

яким та /або навколо якого у зв'язку з його природними або набутими 

властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні 

земель [214]. Державний кордон є також режимоутворюючим об’єктом, оскільки 

під ними та навколо нього встановлюються обмеження у використанні земель їх 

законними власниками та землекористувачами. Обмеження у використанні земель 
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оборони, до яких належить також державний кордон, полягають у здійсненні на 

них виключно тих заходів, які не суперечать їх основному призначенню – 

забезпечення безпеки держави.  

Правовий режим вказаної категорії земель характеризується спеціальним 

суб´єктним складом, оскільки такі земельні ділянки можуть перебувати виключно 

у державній власності та передаватися у постійне користування виключно 

військовим частинам, установам, військово-навчальним закладам, підприємствам 

та організаціям Збройних Сил України, іншим військовим формуванням, 

утвореним відповідно до законів України. О. М. Пащенко обмежує коло суб´єктів 

користування землями для потреб оборони установами, підприємствами, 

організаціями і військово-навчальними закладами, які належать таким силовим 

структурами, як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба 

безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби, війська 

Цивільної оборони, а також правоохоронні органи» [185, c. 32]. Із таким широким 

визначення суб´єктів правовідносин, які виникають щодо земель для потреб 

оборони, не можна погодитися.  

Окрім того, ст. 12 ЗУ «Про оборону України» передбачає, що участь в 

обороні держави разом із Збройними Силами України беруть у межах своїх 

повноважень інші військові формування, утворені відповідно до законів України, 

Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, а також відповідні правоохоронні органи [244]. 

Зважаючи на останні актуальні зміни внесені до закону, Міністерство внутрішніх 

справ, Службу безпеки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби, 

війська Цивільної оборони не віднесено до суб’єктів, які покликані забезпечувати 

оборону нашої держави. Тому їх необхідно обмежити лише Збройними Силами 

України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів 

України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також відповідними 

правоохоронними органами.  
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Натомість, М. З. Романюк класифікує землі оборони за суб’єктом відомчого 

управління на наступні: землі оборони Міністерства оборони України, землі 

оборони Міністерства внутрішніх справ України, землі оборони Міністерства 

інфраструктури України, землі оборони Міністерства надзвичайних ситуацій, 

землі оборони Служби безпеки України, землі оборони Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, землі оборони Державної пенітенціарної служби 

України, землі оборони Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України [257, c. 67–68]. У такий спосіб науковець значно розширює 

суб’єктний склад цих відносин. 

Нормативною основою для формування норм інституту правового режиму 

земель для потреб оборони виступають норми ЗКУ [72], ЗУ «Про використання 

земель оборони» від 27.11.2003 р. [211] та ЗУ «Про державний кордон України» 

від 04.11.1991 р. [221]. 

Будь-який порядок відчуження чи надання земельних ділянок оборони 

повинен бути погоджений із КМУ. Розмір земельних ділянок, які передаються для 

розміщення об´єктів військової діяльності визначаються на підставі проектно-

технічної документації. Аналізуючи цю норму, М. В. Шульга визначає, що 

наявність державної власності на землю дозволяє забезпечувати функціонування 

єдиної енергетичної і космічної систем, транспорту, зв’язку, оборони, реалізацію 

інших загальнодержавних інтересів [327, c. 83]. 

Для забезпечення належної охорони земель оборони та об'єктів, які на них 

знаходяться, навколо них можуть встановлюватися зони з особливим режимом 

використання земель з метою забезпечення функціонування цих військових 

частин та об'єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового 

майна, охорони державного кордону України, захисту населення, господарських 

об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що 

можуть виникнути на цих об'єктах. Проте, доцільно погодитися із 

А. М. Мірошниченком та М. З. Романюком, які стверджують, що чинне 

законодавство України необхідно доповнити в частині конкретизації умов та 

порядку встановлення таких зон [156, с. 561; 285, c. 173]. 
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Землі оборони можуть виступати лише територіальним базисом для 

розміщення відповідних об'єктів військової діяльності. Тому основними 

принципами, на яких ґрунтуються норми інституту правового режиму земель для 

потреб оборони є принцип раціонального використання та охорони земель і 

принцип використання зазначеної категорії земель виключно як територіального 

базису для розміщення об'єктів військової діяльності та державного кордону, а 

також принцип монополії державної власності на землі оборони.  

Загальнопоширеною є практика прийняття органами місцевого 

самоврядування рішень про розпорядження землями оборони шляхом передачі їх 

в оренду приватним підприємствам із подальшою зміною їх цільового 

призначення – на землі сільськогосподарського призначення (Постанова ВС 

України від 13.01.2016 р. у справі № 808/4677/13-а [195]). З метою уникнення 

такої негативної практики розпорядження землями оборони, необхідно обмежити 

перелік органів, які вправі приймати відповідні рішення, лише органами 

виконавчої влади. 

Таким чином, з врахуванням виключного цільового призначення земель, що 

використовуються для потреб оборони спеціальним суб’єктним складом та для 

забезпечення національної безпеки і оборони, обґрунтовано виокремити 

самостійну категорію земель для потреб оборони. 

Беручи до уваги наведені особливості земель оборони, можна 

сформулювати наступне визначення інституту правового режиму земель для 

потреб оборони – це сукупність норм земельного права, які регламентують 

порядок набуття права постійного користування земельними ділянками оборони 

та їх вилучення з метою забезпечення обороноздатності та реалізації військової 

діяльності і ґрунтуються на загальних принципах земельного права та принципі 

монополії державної власності на земельні ділянки оборони. 
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Висновки до розділу 3 

 

Загальна характеристика галузевих особливостей інститутів Особливої 

частини земельного права дозволяє констатувати таке: 

1. Системоутворюючим критерієм інститутів Особливої частини земельного 

права є цільове призначення земельних ділянок. 

2. Необхідно на законодавчому рівні закріпити заборону 

сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, 

сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам 

використовувати передані їм земельні ділянки с/г призначення для товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

3. Доцільно ЗУ «Про особисте селянське господарство» доповнити нормою 

про заборону зміни цільового призначення земельних ділянок, наданих для 

ведення особистого селянського господарства. 

4. Особлива частина земельного права представлена земельно-правовими 

інститутами, котрі визначають правові режими земель: 1) обумовлених їх 

властивостями як природного ресурсу: (сільськогосподарського призначення; 

лісогосподарського призначення; водного фонду); 2) особливо охоронюваних 

територій (ПЗФ та іншого природоохоронного призначення; оздоровчого 

призначення; історико-культурного призначення); 3) що використовуються як 

просторово-операційний базис (житлової та громадської забудови; виробничо-

комунікативного призначення; земель для потреб оборони). 

5. Доцільно виключити із ЛКУ, ВКУ та Кодексу України про надра норми 

земельного права, які визначають правовий режим відповідних категорій земель 

та закріпити їх виключно у ЗКУ. 

6. У разі виникнення колізій між правовим режимом земель ПЗФ та земель 

водного фонду пріоритет буде надаватися тим нормам земельного права, які 

визначають спеціальне цільове призначення земельної ділянки і мають суворіший 

правовий режим. 
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7. Доцільно змінити назву ЗУ «Про курорти» на ЗУ «Про курорти та 

лікувально-оздоровчі місцевості» та поширити дію закону на відносини щодо 

використання та охорони лікувально-оздоровчих місцевостей. Для цього варто 

межі лікувально-оздоровчих місцевостей встановлювати окремими проектами 

землеустрою. 

8. Необхідно виключити землі рекреаційного призначення із законодавчо 

встановленого переліку цільових категорій земель, оскільки рекреаційна 

діяльність може здійснюватися на земельних ділянках різних цільових категорій. 

9. Інститут правового режиму земель житлової та громадської забудови 

формують три самостійні групи норм земельного права, які визначають правовий 

режим: 1) земельних ділянок житлової забудови; 2) земельних ділянок 

громадської та комерційної забудови; 3) земель, на яких знаходяться об’єкти у 

сфері благоустрою. 

10. З огляду на пріоритетне функціональне використання земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення у 

межах Особливої частини земельного права виділити два самостійні інститути: 

інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного призначення та 

інститут правового режиму земель для потреб оборони. 

11. Доцільно доповнити Главу 13 ЗКУ «Землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення» нормами, які визначатимуть 

загальні особливості правового режиму земель іншого призначення, а також 

виключити із цієї Глави норми, які закріплюють правовий режим земель оборони 

шляхом перенесення їх в окрему Главу 13-1 ЗКУ «Землі для потреб оборони». 

12. Самостійне функціональне використання земель для забезпечення 

національної безпеки і оборони є підставою для виокремлення окремої цільової 

категорії земель для потреб оборони, що дозволяє виділити у межах Особливої 

частини земельного права інститут правового режиму земель для потреб оборони. 

13. Необхідно внести зміни та доповнення до ЗУ «Про державний кордон 

України» шляхом закріплення мінімальних відстаней від лінії державного 
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кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень, дотримання яких є 

обов’язковим при встановленні прикордонних смуг. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і 

запропоновано вирішення важливої наукової проблеми, яка полягає у розробці 

доктринальних положень та висновків щодо поглиблення знань і удосконалення 

чинної системи земельного права України, обґрунтуванні цілісності її структури. 

Для вирішення наукової проблеми через призму науки земельного права 

сформульовано наступні основні теоретичні та практичні висновки: 

1. Система земельного права України – це цілісний комплекс закономірно 

розташованих та взаємопов’язаних норм, які об’єднані в інститути Загальної та 

Особливої частин земельного права, що регулюють земельні відносини 

відповідними методами правового регулювання, базуючись на галузевих та 

інституційних принципах. 

2. Істотні зміни сучасної системи земельного права зумовлені об’єктивними 

закономірностями розвитку земельних відносин та полягають у трансформації 

назви й змісту деяких її інститутів (інститут правового режиму земель населених 

пунктів перейменовано на інститут правового режиму земель житлової та 

громадської забудови, а правового режиму земель лісового фонду в інститут 

правового режиму земель лісогосподарського призначення), доповненні її новими 

інститутами (інститут правового забезпечення землеустрою) та розгалуженні їх 

змісту (інститути правового режиму земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, правового режиму земель оздоровчого 

призначення, правового режиму земель рекреаційного призначення та правового 

режиму земель історико-культурного призначення, які раніше об'єднувалися у 

межах одного інституту, виділено у окремі інститути земельного права), а також 

розширенні змісту інститутів земельного права (інститут землекористування було 

доповнено субінститутами земельного сервітуту, суперфіцію та емфітевзису). 

3. Інституційна систематизація земельного права здійснюється за 

уніфікованим критерієм (предмет правового регулювання), що відображений у 

побудові Загальної та Особливої частин земельного права та диференційованим 
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критерієм (цільове призначення земельних ділянок), що покладений в основу 

формування Особливої частини земельного права. 

4. Норми Загальної частини земельного права забезпечують відповідність та 

узгодженість норм та інститутів Особливої частини земельного права із нормами 

та інститутами Загальної частини земельного права. Норми Загальної частини 

земельного права забезпечують однозначність, чіткість, уніфікований підхід до 

регламентування земельних відносин та усувають прогалини у регулюванні 

земельних відносин нормами Особливої частини земельного права. 

5. Система земельного права та система джерел земельного права 

співвідносяться як зміст права та його форма. Структура системи земельного 

права представлена галузевими нормами та інститутами, деякі з яких містять 

субінститути, а структура системи джерел земельного права - нормативно-

правовими актами; судовими прецедентами та земельно-правовою доктриною.. 

6. Загальну частину земельного права формують інститути права власності 

на землю; права землекористування; правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель; правового забезпечення 

землеустрою; правової охорони земель; захисту та відновлення порушених 

земельних прав. 

Особлива частина земельного права представлена інститутами, які 

визначають правові режими земель: сільськогосподарського та 

лісогосподарського призначення; водного фонду; природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення; оздоровчого призначення; історико-

культурного призначення; житлової та громадської забудови; виробничо-

комунікативного призначення; для потреб оборони. 

7. Інститут правового забезпечення землеустрою формують норми 

земельного права, які регламентують порядок раціональної організації та 

економічно ефективного використання територій адміністративно-територіальних 

одиниць, а також порядок організації раціонального використання та охорони 

земель суб’єктів господарювання. Уніфікація його норм забезпечується 

спеціальним суб’єктним складом; самостійними завданнями (ст.183 Земельного 



185 
 

кодексу України); формальним вираженням норм інституту (Земельний кодекс 

України та Закон України «Про землеустрій»); спеціальними інституційними 

принципами (ст. 6 Закон України «Про землеустрій»). 

8. З метою посилення гарантій здійснення та захисту земельних прав 

громадян та юридичних осіб запропоновано реформувати інститут вирішення 

земельних спорів в інститут захисту та відновлення порушених земельних прав, 

структуру якого формуватимуть норми земельного права, які регламентують 

порядок захисту порушених земельних прав як у судовому, так і позасудовому 

порядку, а також порядок відновлення порушених земельних прав шляхом 

притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. 

9. Землі рекреаційного призначення пропонується вилучити із законодавчо 

встановленого переліку цільових категорій земель, оскільки рекреаційна 

діяльність може здійснюватися на земельних ділянках різних цільових категорій. 

10. Норми, які регламентують порядок використання земельних ділянок 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення, формують 

інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного призначення з 

огляду на їх пріоритетне функціональне використання для забезпечення 

промислового виробництва і надання послуг для розвитку економіки.  

Самостійне функціональне використання земель для забезпечення 

національної безпеки і оборони є підставою для виокремлення окремої цільової 

категорії земель для потреб оборони, що дозволяє виділити у межах Особливої 

частини земельного права інститут правового режиму земель для потреб оборони. 

11. З огляду на недосконалість чинного Земельного кодексу України за 

структурою та змістом у побудові системи сучасного земельного права як галузі 

права України пропонується скасувати та викласти його у новій редакції з 

урахування сучасних соціально-економічних потреб. Норми, які регулюють 

земельні відносини, запропоновано виключити із Лісового кодексу України, 

Водного кодексу України та Кодексу України про надра з огляду на їх 

неузгодженість із чинним Земельним кодексом України. 
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