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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. 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, 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 
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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; 

- 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 
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та 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 

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; 
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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.  

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв’язок роботи із науковими програмами, планами, встановлено мету й 

завдання дисертаційної роботи, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 

методологію дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію та опублікування. 

Розділ 1 «Загальна характеристика системи земельного права України» 

містить три підрозділи.  

У підрозділі 1.1 «Поняття системи земельного права України» здійснено 

загальний аналіз системоутворюючих критеріїв земельного права як галузі права 

та встановлено, що до них необхідно включати: уніфікований критерій – предмет 

правового регулювання (земельні відносини) та диференційований критерій – 

цільове призначення земельних ділянок. Також визначено методи правового 

регулювання, загальні принципи земельного права та інституційні принципи 

земельного права як факультативні критерії побудови системи земельного права. 

Обґрунтовано, що об’єкт правового регулювання земельного права не може 

розглядатися як окремий системоутворюючий критерій земельного права, але 

може слугувати ідентифікуючою ознакою інститутів земельного права при 

розмежуванні їх від інститутів суміжних галузей права.  

Розкрито зміст поняття системи земельного права як цілісного комплексу 

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. 

Підрозділ 1.2 «Структура системи земельного права України» присвячений 

дослідженню структурних елементів системи земельного права України, а саме: 

норми земельного права, субінституту земельного права та інституту земельного 

права. На основі комплексного аналізу наукових позицій представників загальної 

теорії держави і права та представників земельно-правової доктрини виокремлено 

ознаки норми земельного права та інституту земельного права, а також здійснено 

їх класифікацію.  

Обґрунтовано, що норми, які забезпечують правове регулювання обмежень 

прав на землю не формують самостійний інститут обмежень прав на землю, а у 

залежності від сфери свого правового регулювання охоплюються змістом 
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самостійних інститутів Загальної (інститут права власності на землю, інститут 

землекористування) та Особливої частин земельного права. 

Встановлено, що еволюційний характер системи земельного права 

проявився у трансформації назви й змісту деяких її інститутів, доповненні її 

новими інститутами та розгалуженні їх змісту, а також розширенні змісту 

інститутів земельного права. 

Проведено класифікацію інститутів Загальної частини земельного права з 

огляду на їх предмет правового регулювання та інститутів Особливої частини 

земельного права з огляду на цільове призначення земельних ділянок.  

У підрозділі 1.3 «Співвідношення систем земельного права та джерел 

земельного права» розкрито співвідношення системи земельного права та системи 

джерел земельного права. Обґрунтовано, що поряд із законодавчими актами 

систему джерел земельного права України також формують рішення 

Європейського суду з прав людини та рішення вищих судових інстанції України 

(Верховного Суду, Конституційного Суду України, Вищого господарського суду 

України). Ключовою ознакою цих рішень, які дають підстави відносити їх до 

судового прецеденту є те, що вони містить правило ratio decidendi, яке 

застосовується судами при вирішенні аналогічних справ.  

Аргументовано 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. 

Сформульовано наукове визначення інституційних законів, що 

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). 

Розділ 2 «Основні інститути Загальної частини земельного права 

України» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Інститути права власності на землю та права 

землекористування» проаналізовано специфіку суб’єктного та об’єктного складу 

інституту права власності на землю, спеціальні земельно-правові способи набуття 

земельної ділянки у власність та методи правового регулювання відносин 

власності на землю; а також охарактеризовано інститут землекористування як 

складний інститут земельного права із самостійними субінститутами права 

оренди землі, земельного сервітуту, суперфіцію, емфітевзису та права постійного 

користування землею.  

Доведено, що 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. 

Підрозділ 2.2 «Інститути управління земельним фондом: інститут 

правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та 

охорони земель та інститут правового забезпечення землеустрою» присвячений 
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аналізу правової природи інституту правового забезпечення управління в галузі 

використання, відтворення та охорони земель як складного інституту земельного 

права, який включає субінститути державного земельного кадастру, моніторингу 

земель, державного контролю за використанням та охороною земель, а також 

дослідженню інституту правового забезпечення землеустрою як самостійного 

інституту земельного права. 

У дисертації встановлено, що субінститут державного земельного кадастру 

формують норми про кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування 

ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, державну 

реєстрацію земельних ділянок, облік кількості та якості земель. 

Автором визначено основні критерії самостійності інституту правового 

забезпечення землеустрою. 

У підрозділі 2.3 «Інститути правової охорони земель і захисту та 

відновлення порушених земельних прав» досліджено особливості інститутів 

правової охорони земель і захисту та відновлення порушених земельних прав. 

Охарактеризовано інститут правової охорони земель як інститут, що 

містить загальні норми земельного права, які є засадничими та визначають 

напрямки охорони земель у межах України, а також спеціальні норми, які 

регламентують порядок здійснення охорони конкретних цільових категорій 

земельних ділянок: сільськогосподарського призначення, лісогосподарського 

призначення, водного фонду, історико-культурного призначення, природно-

заповідного фонду, оздоровчого призначення тощо.  

У роботі аргументовано доцільність перейменування інституту вирішення 

земельних спорів на інститут захисту та відновлення порушених земельних прав. 

Встановлено, що 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).  

Автором проаналізовано різні форми відповідальності за вчинення 

земельних правопорушень, в тому числі земельно-правову. Обґрунтовано, що 

земельно-правова відповідальність передбачає санкцію у формі припинення права 

користування земельною ділянкою у разі вчинення земельних правопорушень, а 

також припинення права власності на землю у разі не відчуження земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без 

громадянства протягом року з моменту їх успадкування.  

Розділ 3 «Інститути Особливої частини земельного права» складається із 

чотирьох підрозділів.  

Підрозділ 3.1 «Інститут правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення» присвячений дослідженню об’єкта правового регулювання, 

суб’єктного складу та принципів, на основі яких формуються норми зазначеного 
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інституту земельного права. Удосконалено законодавче визначення земель 

сільськогосподарського призначення.  

На підставі проведеного аналізу чинної судової практики констатовано 

необхідність запровадження на законодавчому рівні заборони 

сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, 

сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам 

використовувати передані їм земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення для товарного сільськогосподарського виробництва. 

Обґрунтовано доцільність доповнення ЗУ «Про особисте селянське 

господарство» нормою про заборону зміни цільового призначення земельних 

ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства. 

У підрозділі 3.2 «Інститути правового режиму земель лісогосподарського 

призначення та водного фонду» здійснено порівняльно-правовий аналіз та 

встановлено співвідношення норм Лісового кодексу України, Водного кодексу 

України та норм Земельного кодексу України в частині регламентації правового 

режиму земель лісогосподарського призначення та водного фонду; а також 

досліджено специфіку об’єктного та суб’єктного складу, спеціальні принципи 

вказаних інститутів земельного права. 

Доведено, що 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. А спеціальним принципом інституту 

правового режиму земель водного фонду є принцип тісного взаємозв’язку 

цільового використання земельних ділянок та водних ресурсів, які на них 

знаходяться. 

Обґрунтовано, що правовий режим земель лісогосподарського призначення 

часто превалює над правовим режимом земель водного фонду. 

У підрозділі 3.3 «Інститути правового режиму земель особливо 

охоронюваних категорій» проаналізовано особливості інституту правового 

режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення; інститутів правового режиму земель оздоровчого та історико-

культурного призначення. Досліджено функціональну спрямованість норм 

наведених інститутів земельного права, їх методи правового регулювання, 

інституційні принципи, які характеризують їх як самостійні інститути земельного 

права. 

Закон України «Про курорти» пропонується назвати Законом України «Про 

курорти та лікувально-оздоровчі місцевості» й поширити його дію на відносини 

щодо використання та охорони лікувально-оздоровчих місцевостей.  

Аргументовано необхідність виключення земель рекреаційного 

призначення із законодавчо встановленого переліку цільових категорій земель, 

оскільки рекреаційна діяльність може здійснюватися на земельних ділянках 

різних цільових категорій. 
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У підрозділі 3.4 «Інститути правового режиму земель, що 

використовуються як просторово-операційний базис» розкрито зміст інститутів 

правового режиму земель житлової та громадської забудови, правового режиму 

земель виробничо-комунікативного призначення, правового режиму земель для 

потреб оборони. Розмежовано правові режими земель населених пунктів та 

земель житлової і громадської забудови.  

Встановлено, що норми, які регламентують відносини щодо земельних 

ділянок промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення 

формують інститут правового режиму земель виробничо-комунікативного 

призначення, бо земельні ділянки під об’єктами промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики та іншого призначення переважно використовуються в цілях 

забезпечення промислового виробництва та надання послуг для розвитку економіки.  

Обґрунтовано самостійність інституту правового режиму земель для потреб 

оборони у межах Особливої частини земельного права. Інститут правового 

режиму земель для потреб оборони розглядається як 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, що ґрунтуються на принципі 

монополії державної власності на земельні ділянки оборони. 

Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України «Про 

державний кордон України» щодо встановлення мінімальних відстаней від лінії 

державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень, дотримання 

яких є обов’язковим при визначенні прикордонних смуг.  

 

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 
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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 

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 

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, 
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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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АНОТАЦІЯ 

 

 Сенюта Л.Б. Система земельного права України як галузі права. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню системи земельного 

права як галузі права України та її структурних елементів. Проаналізовано 

системоутворюючі критерії земельного права як галузі права. Визначено 

співвідношення системи земельного права та системи джерел земельного права.  

У роботі досліджено еволюцію сучасної системи земельного права України, 

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

новими інститутами та розгалуженні їх змісту, а також розширенні змісту 

інститутів земельного права. 

Запропоновано виокремлення нових інститутів у межах системи земельного 

права: інституту правового забезпечення землеустрою у межах Загальної частини 

земельного права України; інституту правового режиму земель для потреб 

оборони у межах Особливої частини земельного права; а також 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. 

Обґрунтовано доцільність 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 самостійного інституту правового 

режиму земель для потреб оборони. 

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, галузь права, норма земельного 

права, субінститут земельного права, інститут земельного права, Загальна частина 

земельного права, Особлива частина земельного права, система джерел 

земельного права. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Сенюта Л.Б. Система земельного права Украины как отрасли права. – 
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; 

природоресурсное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого 

Национальной академии наук Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию системы земельного 

права как отрасли права Украины и ее структурных элементов. 

Проанализированы системообразующие критерии земельного права как отрасли 

права. Определено соотношение системы земельного права и системы источников 

земельного права. 

В работе исследована эволюция современной системы земельного права 

Украины, которая проявилась в трансформации названия и содержания 

некоторых ее институтов, дополнении ее новыми институтами и разветвлении их 

содержания, а также расширении содержания институтов земельного права. 

Предложено выделение новых институтов в рамках системы земельного 

права: института правового обеспечения землеустройства в пределах Общей 

части земельного права Украины; института правового режима земель для нужд 

обороны в рамках Особенной части земельного права; а также объединение норм 

по защите прав на землю, разрешения земельных споров и привлечения к 

юридической ответственности за земельные правонарушения в единый земельно-

правовой институт защиты и восстановления нарушенных земельных прав. 

Обоснована целесообразность переименования института правового режима 

земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого 

назначения в институт правового режима земель производственно-

коммуникативного назначения с выделением из его состава самостоятельного 

института правового режима земель для нужд обороны. 

Разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию современной системы земельного права как отрасли права, а 

также устранения дефектов правового регулирования земельных отношений 

нормами отдельных институтов Общей и Особенной частей земельного права. 
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Общая часть земельного права, Особенная часть земельного права, система 
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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. 

 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 was 

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 institutes of land 

law (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. 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 of Ukraine, the 

Constitutional Court, 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 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, 
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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 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. 

 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 words: system of land law, branch of 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. 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 5.67, top 0.00, right -5.67, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 100.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     0.0000
     -5.6256
     0
     Japanese
     0.2835
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     1.0000
     0
     0 
     1
     5.6693
     0
            
       D:20190521155916
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     731
     306
    
    
     -5.6692
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





