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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В умовах докорінних реформаційних процесів в 

Україні, які безпосередньо пов’язані з оптимізацією системи суб’єктів 
публічної адміністрації, їх функціонального призначення й розмаїття 
інструментів, які вони використовують, з переглядом об’єкта їхньої діяльності, 
що у свою чергу передбачає інвентаризацію всіх ресурсів, що 
використовуються для забезпечення реалізації та захисту публічних інтересів, 
вагому роль відіграє земля як основне національне багатство, яке перебуває під 
особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України). Актуалізація 
земельної реформи в Україні зумовлює необхідність концентрації уваги 
зацікавленої спільноти також на тих землях, які перебувають у «режимі 
очікування», «запасі» до настання потреби в їх використанні для вирішення 
загальнодержавних завдань і задоволення публічних інтересів. Саме наявність 
земель запасу дає змогу гарантувати вирішення як стратегічних, так і поточних 
завдань держави в різних умовах, у тому числі за настання екстраординарних 
подій. 

Водночас, як свідчить офіційна статистика, ресурс земель запасу в Україні, 
на жаль, використовується за залишковим принципом (лише в Чернігівській 
області 80 % таких земель використовується за цільовим призначенням) із 
численними порушеннями вимог чинного законодавства (лише в 2015–2018 рр. 
їх площа збільшилася на 20 % загального фонду земель України з подальшою 
передачею їх у приватну власність). Це багато в чому зумовлюється 
дефектністю діяльності насамперед суб’єктів публічної адміністрації, 
недооцінкою ними потенціалу інструментів публічного управління та 
недосконалістю адміністративного законодавства, що закріплює засади такого 
управління. Незважаючи на комплексний характер регулювання суспільних 
відносин, пов’язаних із використанням та охороною земель запасу України, 
саме адміністративно-правові норми відіграють домінуючу роль у визначенні 
засад публічного управління в зазначеній сфері, зумовлюють концентрацію 
зусиль суб’єктів публічної адміністрації на забезпеченні реалізації й захисту 
публічних інтересів під час використання ресурсу відповідних земель. 

Вирішення питання ефективності здійснення земельної реформи в Україні, 
у тому числі з питань використання й охорони земель запасу, вимагає 
досконалого адміністративно-правового підґрунтя щодо реалізації публічного 
управління в досліджуваній сфері із забезпеченням відновлення та цільового 
використання таких земель, усунення будь-яких передумов для заподіяння 
шкоди публічним інтересам. Досягти цього можна лише за умови дотримання у 
процесі відповідної нормотворчості принципу науковості, тобто формування 
належного наукового базису, що узгоджується з пріоритетними напрямами 
розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки, задля чого й 
актуалізується аналіз адміністративно-правових засад публічного управління у 
сфері використання та охорони земель запасу України. 
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Окремі питання проблеми правового регулювання використання й охорони 
земель запасу в аспекті екологічного спрямування досліджували 
В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, С.М. Міненко, М.Л. Муравська, Т.О. Рахнянська, 
Д.В. Федчишин та інші вчені. З’ясування сутності та ознак земель запасу як 
об’єкта земельних правовідносин здійснювалося в наукових розробках 
О.В. Борденюк, О.А. Вівчаренка, А.М. Мірошниченка, М.В. Шульги та інших 
авторів. Певні аспекти встановлення кримінально-правової охорони 
відповідних відносин здійснено у працях П.С. Берзіна, В.К. Матвійчука, 
В.О. Навроцького, С.М. Ребенка, В.Я. Тація, М.І. Хавронюка та інших 
науковців. Учені-адміністративісти безпосередньо питання публічного 
управління використанням та охороною земель запасу з акцентом на специфіці 
адміністративно-правового регулювання цих відносин не досліджували. Є 
роботи, присвячені або загалом публічному управлінню та його інструментарію 
(розвідки В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.М. Гаращука, С.В. Ківалова, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, П.В. Макушева, 
А.О. Селіванова та інших учених), або окремим питанням адміністративно-
правового регулювання відносин, пов’язаних із землею (праці Я.О. Берназюка, 
Н.В. Коваленко, Ю.О. Легези, О.Б. Ляшка та інших авторів). Є навіть 
новаторські роботи щодо виокремлення адміністративно-земельного права як 
підгалузі адміністративного права (розвідки В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника). 
Відповідна наукова прогалина актуалізує потребу в комплексному дослідженні 
адміністративно-правового регулювання публічного управління у сфері 
використання та захисту земель запасу України, виокремленні його проблемних 
питань та формулюванні авторських пропозицій щодо їх вирішення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах реалізації низки урядових програм реформування системи 
публічного управління, зокрема з питань використання й охорони земель запасу 
України, а саме Концепції адміністративної реформи в Україні, Концепції 
реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища на 2017–2022 рр., Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні, а також відповідно до Основних наукових 
напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених 
постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. 
№ 179, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 
правових наук України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних 
зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., 
планів наукових досліджень Запорізького національного університету, 
комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 
законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 
реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків реформування 
законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 
реєстрації 0111U008532). 
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Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 
визначити сутність адміністративно-правових засад публічного управління в 
галузі використання й охорони земель запасу України, виявити проблемні 
аспекти їх реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити 
такі основні задачі: 

− охарактеризувати використання й охорону земель запасу України як 
об’єкт публічного управління та предмет публічно-правового регулювання; 

− встановити особливості адміністративно-правового регулювання 
використання та охорони земель запасу України; 

− проаналізувати адміністративно-правові засади здійснення публічного 
управління використанням та охороною земель запасу України; 

− встановити сутність та особливості функціонування системи суб’єктів 
публічного управління відносинами з використання й охорони земель запасу 
України; 

− охарактеризувати завдання, функції та форми реалізації повноважень 
суб’єктів публічного управління в галузі використання й охорони земель запасу 
України, надати їх системний аналіз; 

− визначити методи здійснення публічного управління використанням 
та охороною земель запасу України; 

− охарактеризувати процедурний аспект публічного управління в галузі 
використання та охорони земель запасу України; 

− встановити організаційно-правові напрями вдосконалення публічного 
управління використанням та охороною земель запасу України; 

− визначити нормативно-правові напрями вдосконалення публічного 
управління щодо використання та охорони земель запасу України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі 
здійсненням публічного управління в галузі використання та охорони земель 
запасу України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади здійснення 
публічного управління в галузі використання та охорони земель запасу 
України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 
загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 
пізнання. Основним методом дослідження є загальнонауковий діалектичний 
метод, який дав змогу визначити сутність і складники системи адміністративно-
правового регулювання відносин публічного управління в галузі використання 
та охорони земель запасу України (підрозділи 1.1, 1.2). Використання законів 
формальної логіки та таких її методів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, 
дало змогу виявити ознаки досліджуваної системи публічного управління в 
галузі використання та охорони земель запасу України (розділ 2). За допомогою 
системного методу здійснено формулювання авторського бачення методів 
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публічного управління використанням та охороною земель запасу України 
(підрозділ 2.3). 

Метод порівняльного правового дослідження застосовано для аналізу 
зарубіжного досвіду публічного управління в галузі використання й охорони 
земель запасу України, методи аналізу та синтезу – для дослідження юридичної 
природи адміністративно-правових засад здійснення публічного управління 
використанням та охороною земель запасу України, наукового аналізу завдань, 
функцій і форм публічного управління в цій галузі та системи суб’єктів 
зазначених відносин (підрозділи 2.1, 2.2). Метод моделювання дав змогу 
визначити організаційно-правові та нормативно-правові напрями 
вдосконалення ефективності правового регулювання під час здійснення 
публічного управління використанням та охороною земель запасу України 
(розділ 3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародні 
правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 
України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері використання 
природних ресурсів. Для розроблення пропозицій з удосконалення 
адміністративно-правового регулювання здійснення публічного управління у 
сфері використання природних ресурсів використано законодавство таких 
зарубіжних держав: Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки 
Польща, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 
Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших країн Європейського 
Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 
Державною службою статистики України за період 2012–2019 рр., інформація 
Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 
електронних ресурсів Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 
Державної служби геології та надр України, Державного агентства лісових 
ресурсів України та інших суб’єктів публічного управління. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 
наукових досліджень, що присвячені визначенню сутності адміністративно-
правових засад здійснення публічного управління в галузі використання та 
охорони земель запасу України. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано нові наукові положення й висновки, запропоновані особисто 
здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− запропоновано розгляд відносин використання та охорони земель 

запасу України як об’єкта публічного управління, предмета публічно-правового 
регулювання в аспекті новітнього доктринального підходу до регулювання 
суспільних відносин із використанням ресурсу публічних і приватних галузей 
права в умовах докорінного перегляду сутності та змісту адміністративного 
права, його предмета й системи; 
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− з метою усунення передумов для прояву корупційних діянь під час 
адміністративних процедур набуття спеціального права на землю обґрунтовано 
потребу у впровадженні заборони переведення в запас цінних та особливо 
цінних земель (у тому числі земель природно-заповідного фонду, земель 
лісогосподарського, рекреаційного призначення, земель водного фонду 
України) з внесенням відповідних змін до чинного законодавства України; 

− в аспекті оновленого доктринального погляду на ресурс функцій і 
завдань публічного управління загалом та використання й охорони земель 
запасу зокрема запропоновано створення Державного фонду земель запасу 
України задля активізації здійснення функцій громадського контролю шляхом 
забезпечення прозорості прийняття адміністративних актів, зорієнтованих на 
встановлення спеціальних прав на використання земельних ділянок, тощо; 

удосконалено: 
− наукові підходи до розуміння адміністративно-правового регулювання 

публічного управління загалом і виокремлення спеціальних його ознак щодо 
відносин використання й охорони земель запасу зокрема та, як наслідок, 
обґрунтування доцільності законодавчого закріплення термінологічного ряду 
(«адміністративні процедури використання та охорони земель», 
«адміністративні послуги використання та охорони земель запасу» тощо), 
упровадження засад електронного урядування задля забезпечення прозорості 
здійснення публічного управління, виокремлення стадійності адміністративних 
процедур використання й охорони земель запасу; 

− положення щодо розуміння джерел адміністративно-правового 
регулювання відносин використання та охорони земель запасу, пріоритетності 
підзаконного рівня регулювання, розмаїття й численності джерельної бази, що з 
огляду на розпорошеність, колізійність, фрагментарність її змістового 
наповнення стає підставою для обґрунтування потреби в її оптимізації з 
використанням ресурсу різних форм систематизації (насамперед консолідації й 
кодифікації) та узгодження з її новітніми галузевими підходами до 
виокремлення джерел адміністративного права; 

− положення щодо розуміння інструментів публічного управління та 
визначення специфіки реалізації їх ресурсу щодо відносин використання й 
охорони земель запасу України з упровадженням авторських класифікацій 
функцій, форм і методів, розмежуванням суміжних правових явищ; 

− обґрунтування доцільності внесення змін і доповнень до положень 
чинного законодавства (зокрема, Земельного кодексу України, Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про адміністративні послуги» тощо) та розроблення 
новаційних законодавчих актів (наприклад, проектів законів України «Про 
адміністративну процедуру», «Про громадський контроль» тощо); 

набули подальшого розвитку: 
− положення щодо розуміння системи адміністративно-правового 

регулювання та її елементів, обґрунтовано доцільність розгляду відносин 
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використання й охорони земель запасу як елементу такого механізму поряд із 
юридичними фактами, адміністративно-правовими нормами, актами реалізації; 

− положення стосовно розуміння ролі та значення громадськості в 
публічному управлінні, засади участі якої визначаються адміністративно-
правовим нормами. Зокрема, обґрунтовано потребу в унормуванні та реалізації 
такої форми здійснення громадського контролю у відносинах використання й 
охорони земель запасу, як обов’язкове громадське обговорення 
адміністративних рішень щодо переведення земель запасу з Державного 
земельного фонду України у приватне землекористування, в умовах 
актуалізації цих питань під час реалізації державотворчих процесів; 

− розгляд системи суб’єктів публічного управління використанням та 
охороною земель запасу України в аспекті їх умовного поділу за характером 
повноважень на суб’єктів загальної та спеціальної компетенції, виокремлення 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків між ними, а також ознак відповідної системи, 
що дає змогу сформулювати пропозиції щодо їх оптимізації; 

− наукові підходи до розуміння методів як інструментів публічного 
управління в галузі використання й охорони земель запасу та виокремлення 
серед усього їх розмаїття інвентаризації та аудиту земель запасу як найбільш 
ефективних для сучасних реформаційних державотворчих і правотворчих 
процесів щодо відносин використання й охорони земель запасу з 
формулюванням пропозицій щодо закріплення їх засад в адміністративно-
процедурному законодавстві; 

− положення щодо доцільності запозичення апробованого часом і 
практикою позитивного правотворчого досвіду зарубіжних країн щодо 
врегулювання відповідних відносин (щоправда, з обов’язковим акцентом на 
специфіці національної правотворчості й правозастосування та з урахуванням 
вимог реального часу); 

− пропозиції щодо вдосконалення положень адміністративно-деліктного 
законодавства в умовах активізації національної проектно-кодифікаційної 
діяльності та формулювання пропозицій щодо адміністративної 
відповідальності за прийняття управлінських рішень про переведення земель 
запасу у приватну власність із порушенням вимог щодо реалізації й захисту 
публічних інтересів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані у: 

− науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень із 
відповідної проблеми (акти впровадження Запорізького національного 
університету від 19.09.2019, ВПНЗ «Дніпровський гуманітарний університет» 
від 10.09.2019); 

− правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-
правових актів із питань використання й охорони земель запасу, зокрема 
Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення тощо (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 21 серпня 2019 р. № 04-
18/12-1362, лист Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин 
Верховної Ради України від 14 серпня 2019 р. № 04-11/14-519, лист Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 09 вересня 2019 р. 
№ Р-1924/0-0, 19-3532/6-19); 

− правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 
владних повноважень зі здійснення публічного управління у сфері 
використання та охорони земель запасу (акт впровадження Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду від 29.07.2019); 

− навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 
посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 
а також їх викладання студентам вищих навчальних закладів (акти 
впровадження Запорізького національного університету від 19.09.2019, ВПНЗ 
«Дніпровський гуманітарний університет» від 10.09.2019). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки та рекомендації оприлюднено на 3 науково-практичних 
заходах: «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 2014 р.); «Розвиток 
організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі» (м. Харків, 
2014 р.); «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах 
євроінтеграції» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 
статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінка, у тому 
числі основного тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 
252 найменування та розміщений на 27 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, встановлено його зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, визначено мету, завдання, об’єкт, 
предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних 
результатів та наведено дані про апробацію основних положень дисертації, її 
структуру й обсяг. 

Розділ 1 «Публічне управління у галузі використання та охорони 
земель запасу України: загальні засади адміністративно-правового 
регулювання» складається з трьох підрозділів, у яких пропонується розглядати 
відносини використання й охорони земель запасу України як об’єкт публічного 
управління, предмет адміністративно-правового регулювання та складовий 
елемент механізму адміністративно-правового регулювання, а також 
висвітлюється специфіка відповідного їх нормативно-правового регулювання. 
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У підрозділі 1.1 «Використання та охорона земель запасу України як об’єкт 
публічного управління» увагу акцентовано на специфіці цільового призначення, 
правового режиму земель запасу України, відносини щодо користування якими 
безпосередньо пов’язані з реалізацією та захистом публічного інтересу, 
діяльністю суб’єктів публічної адміністрації й упровадженням ними всього 
розмаїття інструментів публічного управління (насамперед імперативних, 
втручальних, адміністративних тощо) задля збереження, відновлення, 
раціонального використання та охорони таких земель із забороною їх 
перебування у приватній власності та особливими процедурами щодо зміни 
категорій їхнього цільового призначення. 

Урахування цих положень визначається як підстава для формулювання 
авторської пропозиції щодо можливості й доцільності розгляду відносин 
використання та охорони земель запасу України як об’єкта публічного 
управління (з поданням відповідної дефініції) і предмета адміністративно-
правового регулювання (в аспекті врахування підходів сучасної вітчизняної 
юридичної науки до пріоритетів правового регулювання суспільних відносин) з 
розмежуванням сфер відповідного впливу галузей публічного права. 

Підрозділ 1.2 «Використання та охорона земель запасу України як предмет 
адміністративно-правового регулювання» присвячений ролі норм 
адміністративного права у врегулюванні відповідних відносин (як матеріально-
правових, так і процедурних, як простих, так і складних, як регулятивних, так і 
охоронних), обов’язковій участі в них суб’єктів публічної адміністрації та 
реалізації останніми регламентованого нормами адміністративного права 
інструментарію публічного управління. 

Пропонується розглядати відносини використання й охорони земель запасу 
України як елемент механізму адміністративно-правового регулювання поряд із 
юридичними фактами, адміністративно-правовими нормами, актами реалізації 
та визначенням специфіки кожного. Доведено, що, незважаючи на 
безпосередній предмет відносин, останні є предметом саме адміністративно-
правового регулювання з усіма обов’язковими їх ознаками. Підкреслюється, що 
вони зберігають своє місце в предметі адміністративно-правового регулювання 
загалом та в умовах докорінного перегляду предмета, функціонального 
призначення системи адміністративного права (реалізації новаторських ідей 
щодо виокремлення адміністративно-земельного права, що запропоновані в 
роботах В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника), оновлення положень адміністративно-
правової науки та галузевого законодавства України. 

Підрозділ 1.3 «Адміністративно-правові засади публічного управління 
використанням та охороною земель запасу: нормативний аспект» 
присвячений аналізу законодавчих і підзаконних актів, що покликані 
регулювати відповідні відносини, за результатами якого сформульовано тезу 
про їх численність і розмаїття, що істотно ускладнює правозастосування з 
огляду на численні прогалини (щодо реалізації повноважень різних суб’єктів 
публічної адміністрації, процедури зміни статусу земель тощо), фрагментарні, 
суперечливі положення, оціночні поняття та істотне превалювання 



9 
 
підзаконного нормативно-правового регулювання досліджуваних суспільних 
відносин. 

Звертається увага на розпорошеність адміністративно-правових норм, що 
регулюють відносини використання й охорони земель запасу, у різних 
джерелах адміністративного права, на наявність колізій у їх застосуванні, у 
тому числі таких, що негативно впливають на використання та охорону 
відповідних земель, що й дає змогу автору сформулювати власні пропозиції 
щодо оптимізації джерел регулювання відповідних відносин за рахунок 
використання ресурсу різних форм систематизації (насамперед консолідації та 
кодифікації) з акцентом як на наявних джерелах (Кодексі України про 
адміністративні правопорушення, Законі України «Про центральні органи 
виконавчої влади» тощо), так і на новаційних (проектах законів України «Про 
адміністративну процедуру», «Про громадський контроль», «Про державну 
інвентаризацію (моніторинг) земель» тощо), а також з узгодженням їх із 
сучасними доктринальними підходами до виокремлення джерел 
адміністративного права, що запропоновані, зокрема, у роботах 
Н.Б. Писаренко, Т.О. Коломоєць, Д.В. Лученка, Р.С. Мельника, Д.М. Лук’янця 
та інших авторів, і з урахуванням пріоритетів нормотворчості та 
правозастосування. 

Розділ 2 «Характеристика адміністративно-правового регулювання 
публічного управління відносинами використання та охорони земель 
запасу України» складається із чотирьох підрозділів, присвячених системі 
суб’єктів відповідного управління та їхньому адміністративно-правовому 
статусу, завданням, функціям, формам, методам і процедурам публічного 
управління, а також особливостям їх адміністративно-правового регулювання 
щодо використання й охорони земель запасу України. 

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів публічного управління відносинами 
використання та охорони земель запасу України» запропоновано розгляд 
суб’єктів публічного управління відповідних відносин як системи з 
виокремленням залежно від завдань і функцій суб’єктів загальної та спеціальної 
компетенції. До перших запропоновано включати Верховну Раду України, 
Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Президента України, Кабінет 
Міністрів України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування. Натомість до суб’єктів спеціальної компетенції з 
обґрунтуванням їх пріоритетної ролі в управлінні віднесено Державну службу 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України, Державне агентство водних ресурсів України, 
Державне агентство лісових ресурсів України тощо. 

Обґрунтовано висновок про множинність і постійну трансформацію 
суб’єктів спеціальної компетенції (з 2007 р. по 2019 р. змінилося 7 «базових» 
органів виконавчої влади), що за умови відсутності унормованості процедури 
публічного правонаступництва створює передумови для варіативного 
правозастосування та вчинення протиправних діянь із використанням земель 
запасу України. 
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Зазначається пріоритетність ролі органів виконавчої влади в управлінні 
використанням та охороною земель запасу в Україні, щоправда, з поступовою 
активізацією органів місцевого самоврядування в умовах реалізації засад 
децентралізації публічної влади, а також громадськості, що відбувається, на 
жаль, в умовах відсутності достатньої нормативно-правової бази для цього. 
Звернено увагу на внутрішні та зовнішні зв’язки між суб’єктами публічного 
управління відповідними відносинами, які в поєднанні з ознаками системи 
(динамізмом, стабільністю, функціональністю, взаємозумовленістю, 
оперативністю тощо) зумовлюють існування їх саме як системи. 

У підрозділі 2.2 «Завдання, функції та форми публічного управління 
відносинами використання й охорони земель запасу України» передбачається 
виокремлення та з’ясування реального ресурсу завдань, функцій і форм 
публічного управління як інструментів останнього. З огляду на новітні 
положення вітчизняної адміністративно-правової науки щодо розуміння 
зазначених відносин пропонується авторський підхід до розуміння завдань 
публічного управління цими відносинами, а також класифікація функцій 
публічного управління залежно від їх змісту на такі види: загальні (контроль за 
раціональним використанням, прогнозування, планування, організація 
координація), реалізація яких здійснюється насамперед суб’єктами публічного 
управління загальної компетенції; спеціальні (зокрема, облік, кадастрування та 
моніторинг використання й охорони земель запасу), реалізацію яких 
пропонується пов’язувати зі створенням Фонду земель запасу України; 
допоміжні (забезпечення належного рівня надання адміністративних послуг). 

На підставі врахування доктринальних галузевих положень щодо розуміння 
форм публічного управління (запропонованих, зокрема, у роботах 
В.М. Гаращука, А.Т. Комзюка, Ю.О. Легези, П.В. Макушева, Н.П. Матюхіної та 
інших учених) з акцентом на специфіці об’єкта пропонується їх авторське 
визначення та класифікація на правові (надання дозволу на використання 
земель запасу, оцінка впливу від майбутнього використання земель запасу, 
планові й позапланові перевірки цільового використання земель запасу) і 
неправові (моніторинг земель запасу, проектування використання земель запасу 
тощо), а також на організаційні та процедурні, на прості й складні. 

Підрозділ 2.3 «Методи публічного управління використанням та охороною 
земель запасу України» присвячений аналізу особливостей реалізації ресурсу 
методів публічного адміністрування (з акцентом на об’єкті), серед яких 
превалюючими вважаються ліцензування, моніторинг земель запасу, 
стандартизація, нормування в галузі охорони земель запасу та відтворення 
родючості ґрунтів, лімітування використання й забруднення земель, ведення 
державного земельного кадастру, контроль, нагляд тощо. Для з’ясування 
їхнього реального потенціалу використовуються базові для вітчизняної 
адміністративно-правової науки класифікації методів публічного управління на 
види прямого й непрямого впливу, адміністративні та економічні тощо, на 
підставі чого формується теза про пріоритетність імперативних, 
адміністративних засобів прямого впливу, що зумовлено особливістю об’єкта. 
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З огляду на реалії децентралізації публічної влади та результати земельної 
реформи обґрунтовується доцільність упровадження в Україні такого методу 
публічного управління, як інвентаризація (аудит), з метою формування 
відповідної інформаційної системи відомостей про землі запасу, розташовані в 
межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження в їх 
використанні, даних про кількісну і якісну характеристику таких земель, їх 
оцінку, а також визначення перспективного плану забезпечення раціональної їх 
експлуатації. Задля цього обґрунтовується пропозиція розроблення та 
прийняття Закону України «Про державну інвентаризацію (аудит) земель». 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-процедурний аспект публічного 
управління у галузі використання та охорони земель запасу України» 
обґрунтовується важливість унормування процедурного аспекту відповідного 
управління задля забезпечення його прозорості, визначеності, 
контрольованості, ураховуючи специфіку земель запасу України як предмета 
адміністративно-правового регулювання. 

З огляду на загальновизнані у вітчизняній адміністративно-правовій науці 
підходи до розуміння й класифікації адміністративних процедур (розкриті в 
роботах І.В. Бойко, В.П. Тимощука, С.В. Ківалова, О.В. Кузьменко та інших 
учених) і на здійснений з акцентом на об’єкті науково-практичний аналіз 
контрольних, наглядових, дозвільних, інформаційних, адміністративно-
деліктних адміністративних процедур виокремлюються проблемні питання в їх 
регулюванні, що зумовлює численні протиправні діяння, пов’язані з 
використанням та охороною земель запасу України, а також формулюються 
авторські пропозиції щодо їх вирішення з узгодженням із наявними 
напрацюваннями законопроектної роботи, у тому числі проектами Закону 
України «Про адміністративну процедуру», Кодексу України про 
адміністративні проступки. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання публічного управління використанням та охороною земель 
запасу України» складається з двох підрозділів, що присвячені організаційно-
правовим та нормативно-правовим аспектам цього процесу. 

У підрозділі 3.1 «Організаційно-правові напрями вдосконалення публічного 
управління використанням та охороною земель запасу» обґрунтовано 
доцільність оптимізації системи суб’єктів відповідного управління з 
урахуванням вимог чергового етапу адміністративної реформи в Україні, 
концентрації повноважень щодо обліку Державного фонду земель запасу 
України в Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 
а також забезпечення доступу до такого реєстру фізичних і юридичних осіб 
приватного й публічного права з реалізацією вимог стосовно дотримання 
принципів прозорості та контрольованості таких відносин. 

Обґрунтовується, що створення громадської ради при Державній службі 
України з питань геодезії, картографії та кадастру та закріплення нормативних 
засад її діяльності забезпечить упровадження процедури попереднього 
громадського обговорення проектів із використання земель запасу України. 
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Акцентується увага на тому, що перерозподіл повноважень у системі 
суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції України сприятиме 
забезпеченню контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
використання й охорони земель запасу України та притягненню винних осіб до 
адміністративної відповідальності, зокрема, за недотримання вимог 
планування, використання, нецільове використання відповідних земель. 

Формулюються пропозиції організаційно-правового характеру щодо 
вдосконалення публічного управління відносинами використання й охорони 
земель запасу України з розподілом їх на загальнодержавний та місцевий рівні, 
що здійснено з урахуванням апробованого часом і практикою позитивного 
досвіду зарубіжних країн (зокрема, Федеративної Республіки Німеччина, 
Республіки Австрія, Королівства Данія тощо). 

У підрозділі 3.2 «Нормативно-правові напрями вдосконалення публічного 
управління використанням та охороною земель запасу» обґрунтовується 
доцільність комплексного підходу до вирішення відповідного питання, 
необхідність урахування пріоритетів сучасної вітчизняної нормотворчості (у 
тому числі галузевої) і правозастосування, використання ресурсу різних форм 
систематизації, внесення змін до чинних нормативно-правових актів, а також 
розроблення та прийняття новаційних з упровадженням досвіду зарубіжних 
країн (наприклад, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки 
Польща тощо). 

Обґрунтовується потреба в розробленні загальнонаціональної Концепції 
реалізації публічного управління в галузі використання та охорони земель 
запасу, в унормуванні адміністративно-правових засад відповідного управління 
в чинних і новаційних законах України «Про державний контроль за 
використанням і охороною земель», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про адміністративні процедури», «Про державну експертизу землевпорядної 
документації», «Про державну інвентаризацію (аудит) земель», а також у 
Земельному кодексі України та в Кодексі України про адміністративні 
проступки тощо, що сприятиме уніфікації правозастосування в зазначеній сфері 
відносин. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягало в розкритті адміністративно-
правових засад здійснення публічного управління в галузі використання й 
охорони земель запасу України, а також формулюванні пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. За результатами 
дисертаційного дослідження сформульовано такі основні висновки: 

1. Доведено, що землі запасу – це землі будь-якої категорії цільового 
призначення, які не можуть перебувати у приватній власності фізичних або 
юридичних осіб, при цьому метою їх використання й охорони є їх відновлення. 
Відносини щодо використання та охорони цих земель безпосередньо пов’язані з 
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діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо реалізації й захисту в 
регламентованому законодавством порядку публічного інтересу, завдяки чому 
пропонується розглядати їх як об’єкт публічного управління та предмет 
публічно-правового регулювання. 

2. Обґрунтовано доцільність розгляду відносин використання й охорони 
земель запасу як складового елементу предмета адміністративно-правового 
регулювання завдяки наявності всіх обов’язкових ознак останнього, а також як 
елементу механізму адміністративно-правового регулювання поряд із 
юридичними фактами, адміністративно-правовими нормами, актами реалізації. 
Адміністративно-правове регулювання публічного управління використанням 
та охороною земель запасу доцільно розглядати як регламентовану нормами 
адміністративного права діяльність суб’єктів публічної адміністрації з 
використанням інструментарію щодо реалізації й захисту публічного інтересу 
стосовно збереження, відновлення, використання за цільовим призначенням, 
контролю та охорони земель запасу, які згідно із чинним законодавством 
України віднесені до таких, що не можуть перебувати у приватній власності. 

3. Доведено існування розгалуженої та розпорошеної системи джерел 
адміністративно-правового регулювання використання й охорони земель 
запасу, що негативно впливає на правозастосування в зазначеній сфері відносин 
та зумовлює передумови для протиправних діянь. З огляду на превалювання 
підзаконного рівня регулювання відповідних відносин обґрунтовано потребу в 
систематизації адміністративно-правових засад публічного управління з 
упровадженням різних її форм (насамперед консолідації та кодифікації) як 
щодо чинних актів (Земельного кодексу України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 
адміністративні послуги» тощо), так і щодо новаційних актів (проектів законів 
України «Про адміністративну процедуру», «Про державну інвентаризацію 
(облік) земель» тощо), що сприятиме узгодженню їх із новітніми підходами 
вітчизняної адміністративно-правової науки до розуміння галузевих джерел 
права. 

4. Запропоновано системний підхід до розгляду суб’єктів публічного 
управління використанням та охороною земель запасу України з їх умовним 
поділом на суб’єктів загальної та спеціальної компетенції, обґрунтуванням 
потреби в їх оптимізації в умовах децентралізації публічної влади в Україні та 
визнання «базовим» суб’єктом Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, до повноважень якої варто віднести ведення обліку 
Державного фонду земель запасу України. Доцільним вбачається активне 
залучення громадськості до здійснення функцій публічного управління в 
досліджуваній сфері з використанням різних організаційно-правових форм 
участі та унормуванням її засад у Законі України «Про громадський контроль». 

5. Встановлено, що завданням публічного управління використанням та 
охороною земель запасу України є розроблення науково обґрунтованої 
концепції та програми реформи землекористування з урахуванням просторової 
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(територіальної), міської, ландшафтної характеристик земельних ділянок, 
законодавчого забезпечення формування ринку землі, розроблення й 
закріплення механізмів реалізації завдань ефективності існування останнього зі 
збереженням таких земель задля задоволення реалізації та захисту публічних 
інтересів. 

6. Запропоновано розглядати основні напрями реалізації публічного 
управління в галузі використання й захисту земель запасу України як функції 
такого управління з авторським їх розподілом на загальні, спеціальні та 
допоміжні з обґрунтуванням їх взаємозв’язку. 

Доведено доцільність виокремлення як інструментів публічного управління 
використанням та охороною земель запасу форм такої діяльності з їх 
традиційним для правової науки класифікаційним поділом, а також визнанням 
їх численності та розмаїття. 

7. Обґрунтовано доцільність максимального використання ресурсу методів 
публічного управління як невід’ємного складника інструментарію останнього з 
розширенням сфери застосування. Зокрема, поряд із традиційними методами 
запропоноване впровадження також системи електронного урядування, онлайн-
технологій для відображення діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 
нормотворчості (у тому числі індивідуальної) і планування, що спрямовані на 
визначення цільового використання земель запасу, з імперативним 
нормативним закріпленням відповідних положень. 

8. Визначено важливість процедурної регламентації публічного управління 
використанням та охороною земель запасу задля врегулювання цих питань, 
урахування пріоритетів розроблення базового адміністративно-процедурного 
нормативно-правового акта. Відповідно, запропоновано розробити та прийняти 
Закон України «Про державну інвентаризацію (аудит) земель», реалізація 
положень якого сприятиме забезпеченню здійснення адміністративних 
процедур із встановлення факту використання земель, їх правового режиму, 
меж, розмірів земельних ділянок у натурі згідно з правовстановлюючими 
актами, розроблення заходів щодо усунення причин порушення вимог 
використання й охорони земель запасу. 

З’ясовано, що однією з причин виникнення корупційних ризиків у 
здійсненні публічного управління використанням та охороною земель запасу є 
відсутність дієвої системи контролю за діяльністю органів публічної 
адміністрації. Доведено доцільність удосконалення форм здійснення 
громадського контролю щодо публічного управління використанням та 
охороною земель запасу, що відповідає вимогам Директиви Ради 85/337/ЄЕС 
про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на 
навколишнє середовище та Директиви Ради 96/61/ЄС «Щодо всеохоплюючого 
запобігання і контролю забруднень». Обґрунтовано доцільність доповнення п. 4 
ч. 1 ст. 10 проекту Закону України «Про громадський контроль» від 13 травня 
2015 р. № 2737-1 у частині встановлення права здійснення громадського 
контролю за ефективністю забезпечення раціонального використання й 
охорони природних ресурсів. 
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9. Обґрунтовано доцільність законодавчого встановлення заборони зміни 
цільового призначення категорії земельної ділянки, переведеної в запас. 
Підкреслено, що реалізація такої пропозиції пов’язується із запровадженням 
заходів адміністративної відповідальності посадових осіб органів публічного 
управління використанням та охороною земель запасу. 

10. З огляду на досвід Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, 
Республіки Польща визначено необхідність законодавчого встановлення 
здійснення адміністративної процедури зі зміни цільового призначення 
земельної ділянки, переведеної в запас, що має обґрунтовуватися об’єктивно 
існуючою потребою в задоволенні публічного інтересу (зокрема, задоволенням 
потреб у виділенні земель для громадської та житлової забудови, у тому числі 
для надання земель запасу тимчасово переміщеним особам, біженцям, 
учасникам АТО, ветеранам органів внутрішніх справ, а також в інших 
випадках, що прямо встановлені чинним законодавством України). 

11. З метою подолання наявної проблеми нераціонального використання 
земельних ресурсів, що пов’язується з переведенням у запас земель 
сільськогосподарського, лісогосподарського, рекреаційного призначення, 
земель природно-заповідного фонду державної й комунальної форм власності з 
подальшою їх приватизацією, обґрунтовано доцільність запровадження 
механізму переведення в запас лише не придатних для здійснення 
сільськогосподарської діяльності земель сільськогосподарських угідь та земель, 
що зазнали радіоактивного чи хімічного забруднення, з подальшою їх 
консервацією. 

Акцентовано увагу на доцільності запровадження заходів адміністративної 
відповідальності за порушення режиму використання й охорони земель запасу 
шляхом доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення 
окремою статтею 53-7 такого змісту: «Порушення режиму використання та 
охорони земель запасу, у тому числі приховування інформації про стан і площу 
земель запасу, переведення у приватну власність фізичних та/або юридичних 
осіб цінних та особливо цінних земель запасу, зміна цільового призначення 
використання земель запасу з порушенням законних інтересів держави та/або 
територіальної громади, – тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян». 
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АНОТАЦІЇ 

 
Рибалка К.І. Адміністративно-правові засади здійснення публічного 

управління у галузі використання та охорони земель запасу України. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-
правових засад здійснення публічного управління в галузі використання й 
охорони земель запасу України та запропоновано розробити на цій основі 
відповідну концепцію. 

Визначено поняття та сутність здійснення публічного управління в галузі 
використання й охорони земель запасу України, з’ясовано сутність і структуру 
адміністративно-правового механізму публічного управління в зазначеній сфері 
та охарактеризовано його нормативні засади. Визначено систему суб’єктів 
публічного управління в галузі використання й охорони земель запасу та 
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особливості їхнього адміністративно-правового статусу. Виокремлено та 
з’ясовано завдання, функції і форми публічного управління в галузі 
використання й охорони земель запасу України, адміністративно-правові 
методи та адміністративні процедури. 

Окреслено шляхи розвитку адміністративно-правових засад публічного 
управління в галузі використання й охорони земель запасу України, визначено 
організаційно-правові та нормативно-правові напрями вдосконалення 
публічного управління в галузі використання й охорони земель запасу, 
здійснено аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду публічного управління в 
досліджуваній сфері, а також визначено можливості його адаптації до правової 
системи України. 

Ключові слова: адміністративно-правові засади, адміністративні 
процедури, використання, завдання публічного управління, землі запасу, 
охорона, публічне управління, суб’єкти публічного управління. 

 
Рыбалка К.И. Административно-правовые основы осуществления 

публичного управления в сфере использования и охраны земель запаса 
Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

В диссертации проведено комплексное научное исследование 
административно-правовых основ осуществления публичного управления в 
сфере использования и охраны земель запаса Украины и предложено 
разработать на этой основе соответствующую концепцию. 

Определены методологические основы исследования публичного 
управления в сфере использования и охраны земель запаса Украины, в 
частности, эта сфера охарактеризована как объект публичного управления. 
Установлена сущность и структура административно-правового механизма 
публичного управления в указанной сфере и охарактеризованы его 
нормативные основы. 

Определена система субъектов публичного управления в сфере 
использования и охраны земель запаса и особенности их административно-
правового статуса. Выделены и выяснены задачи, функции и формы 
публичного управления в сфере использования и охраны земель запаса 
Украины, административно-правовые методы и административные процедуры. 

Определены пути развития административно-правовых основ публичного 
управления в сфере использования и охраны земель запаса Украины, 
определены организационно-правовые и нормативно-правовые направления 
совершенствования публичного управления в сфере использования и охраны 
земель запаса, проведен анализ и обобщение зарубежного опыта публичного 
управления в этой сфере, а также определены возможности его адаптации к 
правовой системе Украины. 
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В диссертации обоснован вывод о том, что необходимо закрепить на 
законодательном уровне как отдельную категорию понятие «земли запаса». 

Научно обоснована сущность административно-правового механизма 
публичного управления в сфере использования и охраны земель запаса. 
Определена структурированная система субъектов публичного управления, 
которые наделены полномочиями по регулированию отношений в сфере 
использования и охраны земель запаса в соответствии с действующим 
законодательством, сборниками нормативно-правовых актов, а также функции, 
которые должны выполнять субъекты публичного управления, и пути их 
реализации. Приоритетным является исполнительно-обязывающий аспект, то 
есть акцент делается на обслуживании. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, административные 
процедуры, задачи публичного управления, земли запаса, использование, охрана, 
публичное управление, субъекты публичного управления. 

 
Rybalka K.I. Administrative and legal principles of public administration in 

the area of use and protection of reserve lands of Ukraine. –Manuscript. 
Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

In the dissertation the complex scientific research of administrative and legal 
bases of realization of public administration in the area of use and protection of lands 
reserve of Ukraine is carried out and it is offered to develop the corresponding 
concept on this basis. 

The author defines the concept and essence of public administration in the area of 
use and protection of lands reserve of Ukraine, clarifies the essence and structure of 
administrative and legal mechanism of public administration in the area concerned 
and characterizes its regulatory frameworks. It is determined the system of entities of 
public administration in the area of use and protection of lands reserve and 
peculiarities of their administrative and legal status. The author specifies and clarifies 
tasks, functions and forms of public administration in the area of use and protection 
of lands reserve of Ukraine, administrative and legal methods and administrative 
procedures. 

The paper defines the ways for the development of administrative and legal 
fundamentals of public administration in the area of use and protection of lands 
reserve of Ukraine, identification of organizational and regulatory directions for the 
improvement of public administration in the area of use and protection of lands 
reserve of Ukraine, analysis and generalization of foreign experience of public 
administration in the area concerned and determination of possibilities for its 
adaptation to the legal system of Ukraine. 

Key words: administrative and legal fundamentals, administrative procedures, 
entities of public administration, lands reserve, protection, public administration,  
tasks of public administration, use. 
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