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Заслуженого д1яча науки i tcxhikh Укра'ши 
Безналово! Ольги IropiBHH на дисертац1Ю ЧорноУ Марини Васил1вни 
«Адмш1Стративно-правов1 засади д1яльност1 орган1в публ1чноУ 

ад1У11н1страц|| у сфер! охорони земель», нодану на здобуття осв1тньо- 
наукового ступеня доктора ф1лософ|У за спе1иальн1стю 081 Право (за 

спец1ал1зац1ею 12.00.07 - адм1н1стративне право i процес; фшансове право;
1нформац1Йне право)

Актуальн1сть теми досл1дження. На даний час питания удосконалення 

адм1н1стративно-правово1 охорони земель в Украш! е одним is найважлив1ших 

напрям1в для першочергового реформування. Також в умовах евро1нтегращ1 

Укра'ши та тривалого процесу децентрал1защ'1 означен! аспекти виетупають 

вир1шальним чинником забезпечення високо'! результативност! впровадження 

нових форм i метод1в правового регулювання, як\ впроваджуються з метою 

забезпечення охорони земель. Проблеми у сфер! охорони земель е наел!дком 

необгрунтованих п!дход!в до реформування побудови правов!дносин орган!в 

публ!чно'! адм!н!страцн, перш за все з приватними особами. Через в!дсутн!сть 

ц!л!сно'1 земельно'! пол!тики, належно'! законодавчо'! бази, ефективного 

державного регулювання, так! правов!дносини стали вкрай пол!тизованими. 

Отже, виникае потреба у формуванн! нових п!дход!в до '!х вдосконалення, як! 

виникають у процес! використання земл!. Завдання Концепц!'! Державно'! 

ц!льово'! програми розвитку земельних в!дносин в Укра'ш! на пер!од до 

2020 року, затверджено'! розпорядженням Каб!нету М!н!стр!в Укра'ши в!д 

17 червня 2009 року № 743-р, та Концепц!'! боротьби з деградац!ею земель, 

затверджено'! розпорядженням Каб!нету М!н!стр!в Укра'ши в!д 22 жовтня 

2014 року № 1024-р, не у повнш м1р! були реал!зован!.

Залишилися актуальними також питания недосконалост! системи орган!в 

публ!чно'! адм!н!страцн у сфер! охорони земель, нерозвинут!сть 

автоматизовано'! системи ведения державного земельного кадастру та 

покращення координац!'! д!яльност! Державно'! служби Украгни з питань 

геодезп, картограф!'! та кадастру (дал! -  Держгеокадастр) у ц!й сфер!.



Усе викладене вимагае вагального вир1шення та комплексного 

досл1дження зазначеноУ проблематики, що обумовлюе актуальн1сть обраноУ 

Чорною М.В. теми досл1дження.

Зв’язок роботи 3 науковими програмами, планами, темами.

Дослгдження проведено в межах Пр1оритетних напрям1в розвитку 

правовоУ науки на 2016-2020 роки, затверджених Нац1ональною академ1ею 

правових наук УкраУни 3 березня 2016 року, виконано в1дпов1дно до основних 

положень ДержавноУ Стратег!!' рег1онального розвитку на пер!од до 2020 року, 

затвердженою постановою Каб1нету М!н1стр!в Укршни в!д 6 серпня 2014 року 

№ 385, СтратепУ удосконалення механизму управл1ння в сфер! використання та 

охорони земель с!льськогосподарського призначення державноУ власност! та 

розпорядження ними, затвердженою постановою Каб!нету М!н!стр!в Укра'Уни 

№ 413 в!д 07 червня 2017 року. Стратег!'! сталого розвитку «Укра'Уна -  2020», 

затвердженоУ Указом Президента Укра'ши в!д 12 с!чня 2015 року № 5/2015; 

Закону УкраУни «Про Стратег!'! державноУ еколопчноУ пол!тики Укра'Уни на 

пер!од до 2030 року» в!д 28 лютого 2020 року № 2697-VIII; у межах науково- 

досл!дноУ роботи Центральноукршнського державного педагопчного 

ун!верситету !мен! Володимира Винниченка «Концептуально-методолопчн! 

засади правового регулювання процесу европейськоУ !нтеграц!У Укра'Уни» 

(державний реестрац!йний номер 20 0116 U 006126). Тема дисертац!! 

затверджена Вченою радою Центральноукра'Унського державного педагог!чного 

ун!верситету !мен! Володимира Винниченка (протокол № 3 в!д 26 вересня 

2016 року).

Обгрунтован1сть i достов1рн1Сть наукових положень, bhchobkib i 

рекомендац1Й, сформульованих у дисертац!*!. Обгрунтован!сть ! 

достов!рн!сть наукових положень досл!дження забезпечено за допомогою як 

загальнонаукових, так ! спец!альних метод!в ! прийом!в наукового п!знання, а 

саме: д!алектичного, лопко-семантичного, статистичного, групування,

сиетемно-структурного, !сторико-правового та лопко-юридичного метод!в, 

метод!в еинтезу та анал!зу. 1х заетосування визначило лопчну побудову



дисертацГ! та дозволило посл1довно й науково обгрунтовано реал1зувати мету i 

завдання дослщження.

Об’ектом досл1дження е сусп1льн1 вщносини, як1 виникають у сфер! 

реал!зац!1 та забезпечення адм!н!стративно1 д!яльност! орган!в публ!чно1 

адм!н1страц!1 у сфер! охорони земель. Предметом дослщження -  

адм!н!стративно-правов! засади д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!‘1 у 

сфер! охорони земель.

Структура дисертац!йного дослщження запропонована дисертантом е 

лог!чно-побудованою та грунтуеться на комплексному пщход! до вир!шення 

проблем щодо з’ясування правовоУ природи, сутност!, зм!сту та особливостей 

реал!зац!У адм!н!стративно-правовоУ д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у 

сфер! охорони земель, в тому числ! й шляхом внесения конкретних зм!н до 

чинного законодавства та практики його застосування. Розд!ли дисертац!У 

поеднан! загальною науковою метою ! в них, в!дпов!дно до завдань 

досл!дження, розкриваеться його об’ект ! предмет.

Здобувач опрацював значний масив загальнонауковоУ та спец!альноУ 

л!тератури, нормативно-правових акт!в (305 найменування). Обгрунтован!сть 

власних наукових результат!в п!дтверджуеться тим, що автор робить висновки 

на п!дстав! анал!зу й з!ставлення погляд!в ! концепц!й !нших науковц!в, а також 

використовуе результати правозастосовноУ д!яльност! у сфер! реал!зац!У та 

забезпечення адм!н!стративно-правовоУ д!яльност! орган!в публ!чноУ 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель.

Висновки в!дпов!дають сутност! розглянутих питань ! вщзначаються 

ч!тк!стю викладення думок.

Нормативно-правову базу дослщження становлять положения 

Конституц!У УкраУни, нормативно-правових акт!в ВерховноУ Ради УкраУни, 

Президента УкраУни, Каб!нету М!н!стр!в УкраУни, центральних орган!в 

виконавчоУ влади та орган!в м!сцевого самоврядування, м!жнародних 

нормативно-правових акт!в, як! визначають нравов! засади адм!н!стративно-



правового регулювання д}яльност1 оргашв публгчно! адмШстрацп у сфер! 

охорони земель.

Емп1ричну базу досл1дження становлять пол1тико-правова публ1циетика 

та дов1дков1 видан ня.

Проведений анал1з зм1сту роботи дозволяе вказати про и самост1йний i 

ц1л1сний характер, високий науковий р1вень, теоретичне i практичне значения 

для праворозум1ння сутноет! адм1н1стративно-право1 д1яльност1 орган1в 

публ1чно|‘ адм1н1етрац!'|' у сфер! охорони земель.

Сл1д в1дзначити, що зм1ст тексту дисертац1У в1дпов1дае зм1стов1 

опублУкованих наукових праць за темою досл]дження, а також наведен1й 

загальн1й характеристиц! роботи та викладенню и основного зм1сту i висновк1в 

у анотац1Т. Зм1ст та оформления дисертац1йного дослщження, а також списку 

використаних л1тературних та нормативних джерел в1дпов1дае встановленим 

вимогам.

Отже, зазначене вище, св1дчить про те, що сформульован! у дисертац!] 

науков! положения, висновки та рекомендац11 мають належний р1вень 

обгрунтованост! та достов1рност1.

Наукова новизна положень, висновюв i реко1иендац1Й,

сформульованих у дисертац1|.

Оц1нюючи новизну основних положень дисертащУ, сл1д зауважити, що 

структура роботи, перелУк i зм1ст розглянутих питань свщчать про новизну 

дисертац1йного положения. Дисертац1я е одним 1з перших в УкраУн! 

комплексних монограф1чних досл1джень, у якому розглянуто адм1н1стративно- 

правов! засади д1яльност1 органУв публ1чноУ адм1н1страц1У у сфер! охорони 

земель.

Насамперед, слушною е думка дисертанта, що проблеми у сфер! охорони 

земель е насл!дком необгрунтованих пщход1в до реформування побудови 

правовщносин орган1'в публ1чноУ адм!н1страц!У, перш за все з приватними 

особами (с. 29). Оц1нюючи новизну одержаних результат!в, сл!д зазначити, що 

вона визначаеться тим, що в межах единого комплексного дослУдження вперше



зроблено спробу удосконалення контрольно-наглядово! д1яльност1 орган1в 

публ1чно1 адм1н1страц11 у сфер! охорони земель, б!льш розгорнуто зазначивши, 

як! повноваження е контрольними, а як! наглядовими для орган!в публ!чно1 

адм!н!страц!1 у сфер! охорони земель (с. 114).

Заслуговуе на увагу сформульоване авторське розум!ння дисертантом, 

зокрема, таких понять як: «органи публ!чно1 адм!н!страц!1 у сфер! охорони 

земель» як сукупн!сть суб'ект!в, як! надшен! адм!н!стративно-управл!нськими 

функц!ями у сфер! охорони земель, створен! державою в!дпов!дно до 

!ерарх!чного принципу, д!ють в!д и !мен! на п!дстав! та в межах норм чинного 

законодавства УкраТни (с.56).

Заслуговують на увагу твердження дисертанта про те, що в!дносин у 

сфер! охорони земель як об’ект адм!н!стративно-правового регулювання -  це 

суспшьн! в!дносини, врегульован! нормами адм!н!стративного та земельного 

права, як! виникають м!ж органами публ!чно1' адм!н!страцн та ф!зичними ! 

юридичними особами щодо визначення ix прав та встановлення ix обов’язк!в, 

за невиконання або не належне виконання яких законодавчо визначена 

в!дпов!дальн!сть (с. 82). Науковою новизною визначаеться авторське

формулювання ознак адм!н!стративно-правових в!дносин у сфер! охорони 

земель, до яких належить: а) публ!чно-правова природа д!яльност! в!дпов!дних 

суб’ект!в; б) поеднання паритетного застосування !мперативного й 

диспозитивного метод!в правового регулювання; в) регулюються 

м!жгалузевими нормами адм!н!стративного ! земельного права; г) виникають 

всупереч бажанню другоУ сторони; д) спори вир!шуються як в 

адм!н!стративному, так ! в судовому порядках (с. 24).

Сл!д зазначити, що заслуговують на увагу й !нш! наведен! здобувачем у 

дисертац!йн!й робот! поняття, зокрема, поняття «правове регулювання д!яльност! 

орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель» п!д якими розум!ються 

сукупн!сть ч!тко регламентованих !нструмент!в та засоб!в !мперативного 

характеру, за допомогою яких зд!йснюеться упорядкування та врегулювання 

д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страцп у ефер! охорони земель, (с.67);



«дозв1льна д1яльн1сть орган1в публ1чноТ адм1нютрац1У у сфер! охорони земель», 

яка розглядаються як виконання обов'язк!в держави перед громадянами, 

спрямованих на юридичне оформления умов, необхщних для забезпечення 

належно! реал!зац!1’ ними cboix  прав i свобод, а не як прояв владно-розпорядчо! 

д!яльност1 орган!в управл!ння стосовно громадян (с.82); «контрольна д!яльн!сть 

орган!в публ!чно1 адм!н!страц11 у сфер! охорони земель», яка обмежуеться 

зд!йсненням трьох посл!довних д!й органами публ!чно1 адм!н!страц!1, а саме 

зд!йсненням: оц!нки !нформац!1, отримано! для розгляду контрольними 

органами, превентивних заход!в протид!’! порушень у сфер! охорони земель та 

комплексу д!й з метою пов!домлення, у раз! порушення законодавства у сфер! 

охорони земель, правоохоронн! органи (с. 112); «наглядова д!яльн!сть орган!в 

публ1чно1 адм!н!страцн у сфер! охорони земель», яка полягае у зд!йсненн! 

спостереження та мон!торингу за використанням земель суб’ектами 

господарювання (с. 112).

Слушними е висновки дисертанта про те, що сьогодн!, в теор!У 

адм!н!стративного права не конкретизовано, як! саме органи публ!чно1 

адм!н!страц!1 зд!йснюють юрисдикц!йну д!яльн!сть, в нормативно-правових 

актах незакр!плений перел!к таких орган!в, а як насл!док в практичн!й 

д!яльност! спостер!гаються розб!жност! м!ж повноваженнями орган!в публ!чно1 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель. Проте, сл!д вказати, що в практичн!й 

площин!, розгляд юридичних справ ! винесення юридично обов'язкових р!шень 

зд!йснюють вс! органи публ!чно1 адм!н!страц!У у сфер! охорони земель, 

незалежно в!д напрямку д!яльност!, а не конкретно визначен!, як це, на нашу 

думку, повинно бути (с.131).

Належним чином обгрунтованим сл!д визначити також висновок 

дисертанта про те, що суди е основним органом публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! 

охорони земель, проте !нш! органи публ!чноУ адм!н!страц!У повинн! розглядати 

нравов! спори, як! мають малозначний характер та т!, як! можна вир!шити 

шляхом переговор!в та в межах одн!еУ процесуальноУ процедури, яка ! буде 

досудовим вир!шенням спору. Питания лише у ефективност! такого механ!зму



вир1шення, яка буде залежати в1д компетенц!*! такого органу та ч1ткому 

формулюванн! його повноважень у нормативно-правових актах ( с. 133).

Заслуговують на увагу й визначення дисертантом основних ознак, як1, в 

ц1лому, характеризують дозвшьну д1яльн1сть орган1в публ1чно1 адм1н1стращУ у 

сфер! охорони земель, зокрема, це: 1) публ!чно-правовий характер дозвшьних 

в!дносин; 2) дозвшьн! в1дносини виникають за !н1ц1ативи не владного суб’екта з 

метою задоволення приватного 1нтересу, реал!зац1я якого пов’язана !з 

погодженням з публ1чним 1нтересом; 3) дозв!льн! в1дносини виникають за 

1н1ц1ативи владного суб’екта, в тому випадку, коли пов’язан! з призупиненням 

д1У л!ценз!У, перев1рка дотримання л!ценз1йних вимог, або наявност! дозв1льного 

документа у певного суб’екта; 4) наступною ознакою дозв!льних в!дносин е 

участь великоУ к!лькост1 суб’ект!в з приводу правовщносин, як! виникають у 

сфер! охорони земель (с. 138).

На п!дстав! анал!зу нормативно-правових акт!в дисертантом 

аргументовано виокремлено наявн!сть проблематики у досл!джуван!й сфер! 

адм!н!стративно-правового, зокрема: 1) несистемн!сть закон!в та шдзаконних 

нормативно-правових акт!в у зазначен!й сфер! сусп!льних в!дносин, особливо 

це стоеуеться визначення повноважень орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! 

охорони земель, що ускладнюе Ух практичну реал!зац!ю; 2) в!дсутн!сть 

розмежування контрольно!' та наглядовоУ д!яльност! оргашв публ!чноУ 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель; 3) в!дсутн!сть едност! закон!в у 

визначенн! категор!ально-понят!йного апарату; 4) вживан!сть в нормативно- 

правових актах застар!лих норм, зокрема, як! стосуються нормування та 

стандартизац!У у сфер! охорони земель; 5) наявнУсть в нормативно-правових 

актах декларативних положень з в!дсутн!стю механ!зм!в 'Ух фактичноУ 

реал!зац!У; 6) необгрунтований п!дх!д до реформування побудови правовщносин 

орган!в публ!чноУ адм!н!страц!'У, перш за все з приватними особами. Через 

в!дсутн!сть ц!л!сноУ земельно!' пол!тики, належноУ законодавчоУ бази, 

ефективного державного регулювання, так! правов!дносини стали вкрай 

пол!тизованими (с. 29, с. 105-109, 119-120).



3 огляду на зазначене, слушною е пропозиц1я дисертанта, що для 

системного розв’язання виявлених проблем та з метою удосконалення 

адм1н1стративно-правового регулювання д1яльност1 орган1в публ1чноУ

адм1н1страц11 у сфер! охорони земель, виникае необхщн!сть прийняття ряду 

нових нормативно-правових акт!в, зокрема: 1) Постанову Каб!нету М!н!стр!в 

УкраТни, якою затвердити «Поетапну програму реформування сфери охорони 

земель» з метою запровадження стратепчного менеджменту у сфер! охорони 

земель; 2) Постанову Каб!нету М!н!стр!в Укра'ши, якою затвердити 

Нац!ональну програму охорони земель; 3) Постанову Каб!нету М!н!стр!в 

Укра'ши, якою затвердити Концепц!ю управл!ння у сфер! охорони земель, якою 

покласти в!дпов!дальн!сть на Держгеокадастр за створення Дорожньо'! карти 

Укра'ши та Державного реестру контрольних та наглядових орган!в публ!чно'! 

адм!н!страц!'! у сфер! охорони земель; 4) Адм!н!стративно-процедурний кодекс, 

зареестрований в М!н!стерств! Юстицн Укра'ши 03 грудня 2012 року № 11472 

!з закр!плення в ньому поняття «публ!чна адм!н!страц!я у сфер! охорони 

земель», визначення члтко'! систему орган!в публ!чно'! адм!н!страц!'!, як! 

зд!йснюють управл!нську, контрольну, наглядову, дозв!льну та юрисдикц!йну 

д!яльн!сть у сфер! охорони земель та зазначення вид!в тако'! д!яльност! (с. 173).

Дисертац!ю завершують обгрунтован!, лопчн! висновки, як! грунтуються 

на попередньо викладеному матер!ал!.

Загалом у дисертацн вир!шено наукове завдання ш,одо розробки 

теоретичних засад, практичних рекомендац!й, спрямованих на удосконалення 

адм!н!стративно-правового регулювання д!яльност! орган!в публ!чноУ 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель, а також сформульован! висновки, 

пропозиц!! та рекомендац!!', що в!дпов!дають вимогам науковоУ новизни.

Основы! положения та з\|1ст наукового досл!дження. Структура 

дисертац!йного досл!дження обумовлена його метою та завданням, об’ектом та 

предметом. Дисертац!я складаеться з перел!ку умовних позначень, вступу, 

трьох розд!л!в, восьми п!дрозд!л!в, висновюв, списку використаних джерел ! 

додатк!в.



у  B c x y n i розкриваеться обгрунтування вибору теми досл1дження, 

визначаеться зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

розкриваються мета та задач! досл!дження, наукова новизна та практичне 

значения отриманих результат!в, апробац!я матер!ал!в дисертацн, наводяться 

структура та обсяг дисертац!!.

Перший розд!л дисертац!!' м1стить три п1дрозд!ли, в яких розкрито 

«Теоретичн! засади д1яльност! орган1в публ1чно1 адм!н!страцп у сфер! охорони 

земель».

У п!дрозд!л! 1.1 «Правов!дносини у сфер! охорони земель як об’ект 

адм!н!стративно-правового регулювання», дисертант грунтовно пщсумовуе, що 

правов!дносини у сфер! охорони земель е багатоаспектним поняттям та 

визначаються як в!дносини м!ж органами публ!чно1 адм!н!страци та ф!зичними ! 

юридичними особами з приводу надання !нформацп стосовно використання та 

розпорядження землею, отримання документ!в дозвшьного, !нформац!йного 

характеру, надання адм!н!стративний та серв!сних послуг, як! оформлен! 

належним чином в!дпов!дно до чинного законодавства тощо (с. 40). Дисертант 

слушно доводить, що вир!шальною особлив!стю вщносин у сфер! охорони 

земель як об’екту адм!н!стративно-правового регулювання е те, що одн!ею !з 

стор!н таких в!дносин може бути нос!й юридично-владних повноважень щодо 

!нших суб'ект!в, якими його над!ляють адм!н!стративно-правов! норми. Саме 

наявн!сть такого нос!я е основною умовою формування адм!н!стративно- 

правових в!дносин. Адм!н!стративн! правовщносини можуть виникати за 

!н!ц!ативою будь-яко!' !з стор!н, проте згода або бажання друго! сторони не е 

обов'язковою умовою IX виникнення. (с. 40).

У п!дрозд!л! 1.2 «Органи публ!чно'! адм!н!страцп як суб’екти 

адм!н!стративно-правово1 охорони земель» дисертантом досить переконливо 

зроблено висновок про те, що «органи публ!чно1 адм!н!страцп у сфер! охорони 

земель» це сукупн!сть суб'ект!в, як! над!лен! адм!н!стративно-управл!нськими 

функц!ями у сфер! охорони земель, створен! державою в!дпов!дно до 

!ерарх!чного принципу, д!ють в!д п !мен! на пщстав! та в межах норм чинного



законодавства УкраТни. Проте, в1дпов1дно до вищезазначеноТ класиф1каци, 

зазначимо, що органи публ1чно1 адм1н1страц11‘ у сфер! охорони земель доцшьно 

розд!лити на три основы! групи, а саме: органи публ!чноУ адм1н!страц!1, як! 

зд!йснюють публ!чно-серв!сну д!яльн!сть у сфер! охорони земель; органи 

публУчноТ адм!н!страц!1, як! зд!йснюють контрольно-наглядову д!яльн!сть у 

сфер! охорони земель та органи публ!чно1 адм!н!страц!1, як! зд!йснюють 

юрисдикц!йну д!яльн!сть у сфер! охорони земель (с. 56), а також виокремлено 

функц!У орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель (с.59).

У п!дрозд!л! 1.3 «Нравов! заеади д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У 

у сфер! охорони земель» дисертантом зроблено висновок, що «правове 

регулювання д!яльност! органУв публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони 

земель» це сукупнлсть ч!тко регламентованих !нструмент!в та засоб!в 

!мперативного характеру, за допомогою яких зд!йснюеться упорядкування та 

врегулювання д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони 

земель (с. 67). У даному п!дрозд!л! автором зд!йснена класиф!кац!я нормативно- 

правових акт!в д!яльност! орган!в публУчноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони 

земель у досл!джуван!й ефер! сусшльних вщносин, а також окреслена 

проблематика, яка притаманна чинному законодавству у сфер! д!яльност! 

орган!в публУчноУ адм!н!етрац!У у сфер! охорони земель (е. 75), та набула свого 

розв’язання у третьому п!дрозд!л! дисертащйного досл!дження.

Другий розд!л дисертац!йного досл!дження складаеться !з трьох 

п!дрозд!л!в, як! присвячен! розкриттю «Напрямк!в адм!н!стративно-правовоУ 

охорони земель органами публ!чноУ адм!н!страц!У».

У п!дрозд!л! 2.1. «Дозвшьна д!яльн!сть орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у 

сфер! охорони земель», заслуговуе на увагу твердження дисертанта, що 

Сощальне призначення органУв публ!чноУ адм!н!страц!У трансформуеться, 

тобто, 3 часом, основною функц!ею держави, в особ! орган!в публ!чноУ 

адм!н!страц!У, буде сприяння комфортных умов д!яльност! суб’ект!в

п!дприемництва та реал!зац!У ними своУх прав та !нтерес!в. Сьогодн! пр!оритет 

надаеться публ!чно-серв!сн!й д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер!



охорони земель. Проте, зазначений напрям д1яльност1 орган1в публ1чно1 

адм1н1страц11' науковцями досл1джено фрагментарно (с. 88). Також вказано, що 

cyxHicTb дозв1льноТ д1яльност1 орган1в публ1чно1 адм1н1страц11 у сфер! охорони 

земель полягае у зд!йсненн! комплексних орган!зац!йних та реестращйних 

заход!в 13 забезпечення надання адм!н!стративних послуг суб’ектам звернення, 

передбачених законодавством з метою забезпечення економ!чних i соц!ально- 

пол!тичних !нтерес1в одночасно громадянина та держави. (с.91-92).

У п!дрозд1л! 2.2. «Контрольно-наглядова д!яльн1сть орган!в публ!чно1 

адм!н1страц!1 у сфер! охорони земель», дисертантом переконливо визначено, 

що в ст. 188 Закону УкраУни «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» в1д 19 червня 2003 року № 963-IV та ст. 19 Закону УкраУни 

«Про охорону земель» в1д 19 червня 2003 № 962-1V, повн1стю не розкрито 

сутн1сть державного контролю та нагляду за використанням та охороною 

земель (с. 110-111). Законодавче регулювання контрольно-наглядовоУ д1яльност1 

орган1в публ1чноУ адм1н1страц1У у сфер! охорони земель необх!дно 

удосконалити, б!льш розгорнуто зазначивши, як! повноваження е 

контрольними, а як! наглядовими для орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! 

охорони земель. Також, необх!дно назву Закону УкраУни «Про основн! засади 

державного нагляду (контролю) у сфер! господарськоУ д!яльност!» в!д 05 кв!тня 

2007 року № 877-V викласти так: «Про основн! засади державного контролю та 

нагляду у сфер! господарськоУ д!яльност!» та ст. 1 доповнити визначеннями 

«наглядова д!яльн!сть» та «контрольна д!яльн!сть», де контрольна д!яльн!сть 

передбачае оц!нку та ф!ксування !нформац!У, отриману органами публ!чноУ 

адм!н!страц!У для розгляду, орган!зац!У превентивних заход!в протидГУ порушень 

у сфер! охорони земель та зд!йснення комплексу д!й з метою пов!домлення, у 

раз! порушення законодавства у сфер! охорони земель, правоохоронн! органи. В 

свою черту наглядова д!яльн!сть полягае у зд!йсненн! органами публ!чноУ 

адм!н!страц!У спостереження та мон!торингу за використанням земель 

суб’ектами господарювання (с. 112-113).



у  п1дрозд1л1 2.3. «Юрисдикщйна Д1яльн1сть орган1в публ1чно1 

адм1н1страц11 у сфер! охорони земель», дисертант д!йшов до аргументованих 

bhchobkIb, що юрисдикц1йна д1яльн1сть орган1в публ1чно1 адм!н1страц!1 у сфер! 

охорони земель виступае як складова реал!зац!1 ними сукупност! повноважень 

щодо розгляду та вир!шення адм!н!стративно-правових спор!в ! справ про 

адм1н!страхивн! правопорушення, надання правовоУ оц!нки д!янням суб’ект!в 

публ!чно-правових вщносин з погляду ix правом!рност! або неправом1рност!, 

застосування санкц!й до правопорушник1в. Система орган!в адм1н!стративно1 

юрисдикц!! дуже розгалужена !, кр!м орган!в виконавчоУ влади та орган!в 

м!сцевого самоврядування, включае також правоохоронн! органи та органи 

судовоУ влади - загальн! та окружн! адм!н!стративн! суди, створення яких 

передбачено Законом УкраУни «Про судоустр1й та статус судд!в» в1д 02 червня 

2016 року № 1402-VI11 (с. 130-131).

Остан н!й, трет!й, розд!л «Шляхи удосконалення адм!н!стративно- 

правовоУ охорони земель органами публ!чноУ адм!н!страц!У», складаеться !з двох 

п!дрозд!л!в.

У п!дрозд!л! 3.1. «Нормативно-правов! та орган!зац!йн! напрями 

регулювання д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель 

та шляхи Ух вдосконалення», дисертантом зд!йснено узагальнення прюритетних 

орган!зац!йних напрямк!в для реал!зац!У ефективноУ д!яльност! орган!в 

публ!чноУ адм!н!страц!У, як! повинн! забезпечити впровадження засад 

стратепчного менеджменту в систему управл!ння земельними вщносинами, 

розвитком та охороною земельних ресурс!в, а саме: в ЗКУ потр!бно 

переглянути функцГУ ! повноваження центральних ! м!сцевих орган!в державноУ 

виконавчоУ влади, орган!в м!сцевого самоврядування у сфер! земельних 

в!дносин ! землекористування; врегулювати питания щодо управл!ння землями 

державноУ власност!, прид!ливши увагу Ух охорон!, яке до сьогодн! не вир!шене 

на законодавчому р!вн!; особливу увагу надати кадровому забезпеченню 

орган!в управл!ння вс!х р!вн!в виеококвал!ф!кованими фах!вцями, м!н!м!зувати 

вплив на цей процес пол!тичних чинник!в. Регулювання д!яльност! орган!в



публ1чно1 адм1н1страц11 у сфер! охорони земель потребуе ц!леспрямовано1 

координац!'! д!й. Також встановлено, що нормативно-правов! напрями 

регул ювання B c ix  вид! в д!яльност! орган! в публ!чно1 адм!н!страц!У е 

однаковими, оскшьки органи публ!чно1 адм!н!страц!1 це одна ц!л!сна система, 

шляхи удосконалення якоУ необх!дно вказувати комплексно, звертаючи увагу 

на гармон!чний розвиток ус!х ГУ складових (с. 156).

У п!дрозд!л! 3.2. «Використання досв!ду заруб!жних краУн регулювання 

д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель», 

дисертантом сформульовано практичн! рекомендацн удосконалення 

законодавства УкраУни, враховуючи досв!д заруб!жних краУн, зокрема, 

рекомендовано запозичити досв!д Франц!!' створен! спещальних державних та, 

як альтернативу, недержавних п!дприемств, завданням яких було б зд!йснення 

нагляду за дотриманням законодавства п!д час використання земель ГУ 

власниками та користувачами. В УкраУн! лише органи публ!чноУ адм!н!страц!У 

надУлен! повноваженнями регулювання та управлУння у сфер! охорони земель. 

Зазначено, що оскУльки, земля е основним багатством нашоУ держави, саме 

лУцензування сУльськогосподарськоУ дУяльностУ, подУбно до ФранцУУ, сприяло б 

посиленню охорони земель, зокрема, с!льськогосподарського призначення. 

Доведено, що створення подУбного Французькому SAFER в УкраУнУ е 

перспективним пУдходом для покращення органУзацУУ дУяльностУ органУв 

публУчноУ адмУнУстрацУУ та посилення 'Ух контролю за використанням земель 

сУльськогосподарського призначення в Укра'УнУ (с. 161-162). Також, вказано на 

досвУд ЯпонУУ стосовно створення СУльськогосподарського комУтету в структур! 

Держгеокадастру Укра'УнУ. Також, зазначено, що з розвитком купУвлУ/продажу 

земель за допомогою аукцУонУв потребуе посилення безпеки таких процедур, а 

отже У створення спецУалУзованого органу публУчноУ адмУнУстрацУ'У, який буде 

надУлений повноваженнями контролю та нагляду у данУй сфер! (с. 164)

ЗмУст дисертацУйного дослУдження засвУдчуе складнУсть, наукову та 

практичну значущУсть вирУшувацоУ проблеми. Структура роботи е логУчною та 

вдалою. Висновки вУдповУдають завданням пУдроздУлУв в повнУй мУрУ. СлУд



акцентувати увагу на тому, що зроблен! автором висновки е достатньо 

обгрунтованими, аргументованими та характеризуються високим ступенем 

достов1рност1. У сукупност! вони свщчать про щл1сн1сть проведеного 

наукового досл1дження.

OcHOBHi положения та результати дисертац!! вщображено в семи 

наукових статтях, ш1сть з яких опубл1ковано у наукових фахових виданнях 

УкраУни, одну -  в 1ноземному науковому виданн!, а також в семи тезах науково- 

практичних конференц1й. Загальна к1льк1сть наукових публ1кац1й, Тх теоретична 

як1сть в1дпов1дае вимогам щодо оприлюднення результат1в наукових 

дослщжень.

Заслуговуе на увагу також те, що основн! положения висв1тлено в шести 

наукових допов1дях на м1жнародних науково-практичних заходах, зокрема, на 

ВсеукраУнськ1й науково-практичн1й конференц1У з м1жнародною участю 

«Актуальн! проблеми нац1онального законодавства» (м. Кропивницький, 

18 жовтня 2016 року); Всеукра1нськ1й науково-практичн1й конференщУ 

(м. Черкаси, 24-25 листопада 2016 року); МУжнародшй науково-практичн1й 

конференц1У (м. Дн1про, 5-6 травня 2017 року); Зб1рнику наукових статей 

«Взаимодействие правовых систем современности в целях устойчивого 

развития общества» (Б1лорус1я, кв1тень 2017 р1к); М1жнароднш науково- 

практична конференц1я (м. Запор1жжя травень 2017 р1к); Всеукра1нськ1й 

науково-практичн1й конференцй' {м.Черкаси листопад 2017 року); 

Всеукра1нськ1й науково-практичн1й конференцй' (м. Черкаси листопад 2018 

р1к).

Практична i теоретична значущ|сть результат1в дисертац1йного 

дослщження полягае в тому, що вони використовуються та можуть бути 

використан! в: науково-досл1дн1й сфер! -  для подальшого наукового пошуку 

розв’язання теоретичних ! практичних проблем адм!н!стративно-правового 

регулювання д1яльност1 орган!в публ1чно'1 адм1н1страцн у сфер! охорони земель; 

- нормотворч!й д!яльност! -  як теоретичний матер!ал у процес! розробки та 

удосконалення чинного законодавства; - правозастосовн!й д!яльност! -  для



удосконалення практики застосування норм чинного законодавства у сфер! 

адм!н!стративно-правового регулювання д!яльност! орган!в публ!чно1 

адм!н!страц!1 у сфер! охорони земель; - осв!тньому процес! -  п!д час розробки 

навчальних пос!бник!в, лекц!й, методичних рекомендац!й, розд!л!в для 

п!дручник!в для студент!в заклад!в вищоТ осв!ти та викладання навчальних 

дисципл!н «Адм!н!стративне право УкраУни», «Адм!н!стративний процес», 

«Адм!н!стративна в!дпов!дальн!сть» та «Актуальн! проблеми адм!н!стративного 

права та адм!н!стративна реформа в УкраУн!».

Зауваження та пропозицп за зм11Стом дисертац!!. Визначаючи 

актуальн!сть проведеного автором досл!дження, наукову новизну, високий 

теоретичний р!вень, а також практичну значим!сть результат!в, сл!д зазначити, 

що окрем! положения дисертац!йноУ роботи ЧорноУ М.В. носять дискус!йний 

характер, а деяк! висновки потребують додатковоУ аргументацГУ:

1. Дисертант на с. 43-44 зазначае, идо залежно в!д виду д!яльност! орган!в 

публ!чноУ адм!н!страц!У правов!дносини у сфер! охорони земель подшяються на: 

1) публ!чно -  серв!сну д!яльн!сть, яка розкриваеться в п. 2.1. дисертащйного 

досл!дження; 2) контрольно-наглядову д!яльн!сть орган!в публ!чноУ 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель, яка розкриваеться в п. 2.2. дисертац!йного 

дослщження; 3) юрисдикц!йну д!яльн!сть орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у 

сфер! охорони земель, яка розкриваеться в п. 2.2. дисертац!йного досл!дження; 

4) орган!зац!йно -  розпорядча д!яльн!сть орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! 

охорони земель, як!й не присвячений окремий п!дрозд!л дисертац!йного 

досл!дження.

Також, дисертант наголошуе на тому, що орган!зац!йно -  розпорядча 

д!яльн!сть орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель полягае у 

розробц! та затвердження нормативно-правових акт!в для регулювання !нших 

вид!в д!яльност! орган!в публУчноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони земель. Однак 

в дисертац!У недостатньо розглянуто саме цей вид д!яльност!. Хотшось би 

почути думку дисертанта щодо особливостей зд!йснення даного напрямку 

д!яльност! суб’ект!в владних повноважень.



2. Дисертант на с. 46-48, визначаючи особливост! юридичних факт1в як 

складово! структури адм1н1стративно-правових в1дносин та зазначае, що 

юридичн! факти у сфер! охорони земель виникають через певн! форми, а саме: 

!ндив!дуальн! адм1н!стративн! акти, догов!рн! вщносини, судов! р!шення та як 

насл!док реал!зац!У положень нормативно-правових акт!в (с.46). Проте, на м!й 

погляд, в дисертац!йн!й робот! доцшьно було б б!льш детально розкрити 

особливост! !ндив!дуальних адм!н!стративних акт!в у сфер! охорони земель, а 

також визначити органи, як! приймають так! р!шення.

3. Дисертант в п!дрозд!л! 1.2. визначен! принципи д!яльност! орган!в 

публ!чноУ адм!н!страц!У, як! е ун!версальними та загальними як для 

адм!н!стративного так ! для земельного права, наприклад принципи: 

верховенства права, гуман!зму, законност!, демократизму, профес!йноУ 

компетентност!, в!дпов!дальност! тощо, так ! на спец!альних, якими на нашу 

думку е: пропорц!йн!сть розподшу повноважень м!ж органами публ!чноУ 

адм!н!страц!У у сфер! охорони земель, а також неприпустим!сть зловживання 

органами публ!чноУ адм!н!страц!У повноваженнями у сфер! охорони земель, 

безсторонн!сть д!яльност! орган!в публ!чноУ адм!н!страц!У у сфер! охорони 

земель, посл!довн!сть та !нформування у сфер! охорони земель; захист даних та 

доступ до !нформац!У та документ!в як принцип д!яльност! орган!в публ!чноУ 

адм!н1страц!У у сфер! охорони земель (с. 68). Варто було б охарактеризувати та 

розкрити спец!альн! принципи, в!д цього дисертац!йне досл!дження т!льки 

покрапдилося б.

4. Дисертант на с. 105 висв!тлюе позиц!ю, що подання документ!в для 

реестрац!!’ права та Ух обтяжень у сфер! охорони земель через Центр надання 

адм1н!стративних послуг зб!льшуе терм!н виконання таких послуг, оскшьки, на 

даний час, для передач! матер!ал!в, як! необх!дн! для реестрац!!', ЦНАП, 

особливо в структур! районних державних адм!н!страц!й, використовуе 

поштовий зв'язок. Також, ЦНАП не надае роз’яснення та консультац!У щодо 

земельно'! д!лянки, яка е предметом звернення п!д час оформления 

реестрац!йних документ!в, оск!льки не е компетентним органом у сфер!



охорони земель. Отже, на exani подання документ1в для реестрацп виникають 

недолжи в Yx оформленнр що п1двищують ймов1рн1сть зазначення 

недостов1рно1 1нформац11 щодо земельноУ д1лянки. На мою думку, зазначену 

позищю потр1бно п1дкр1пити статистичними даними для б1льш грунтовного 

розгляду даного питания.

5. Дисертант у п1дрозд1л1 3.2. «Використання досв1ду заруб1жних краУн в 

регулюванн! д1яльност1 орган!в публ1чноУ адм!н!етрац!У у сфер! охорони 

земель», просл!дковуеться недостатня к!льк!сть посилань на заруб!жних вчених 

!нших краУн. Б!льш ретельний анал!з положень зазначених праць у даному 

п!дрозд!л! дав би змогу здобувачев! у теоретичному план! б!льш аргументовано 

викласти своУ позиц!У.

Разом 3 цим, зазначен! зауваження та рекомендацн стосуються 

дискус!йних питань ! не зменшують науково-теоретичноУ ! практичноУ щнност! 

роботи в ц!лому ! не в!дображаються на загальн!й позитившй оц!нц! дисертацй.

Загальний висновок по дисертац!*!.

Тема дисертац!У е актуальною, сформульован! автором висновки та 

рекомендац!У е достатньо аргументованими, характеризуються науковою 

новизною та мають значения не лише для теорГУ адм!н!стративного права, але ! 

для правозастосовноУ практики.

Основн! положения дисертац!У з належним ступенем повноти були 

в!дображен! автором у наукових статтях, п!дготовлених та опубл!кованих 

автором дисертац!У, к!льк!сть ! як!сть яких в!дпов!дае вимогам щодо публ!кац!й, 

зарахованих за темою дисертацГУ.

Анал!з тексту дисертац!У св!дчить про в!дсутн!сть порушення автором 

вимог академ!чноУ доброчесност!. У робот! наявн! посилання на джерела 

!нформац!У у раз! використання !дей, розробок, тверджень, вщомостей; 

дотримано вимоги норм законодавства про авторське право; надано достов!рну 

!нформац!ю про результати науковоУ д!яльност!, використан! методики 

досл!джень ! джерела !нформац!У. Зокрема, у рецензован!й прац! не виявлено 

ознак академ!чного плаг!ату, самоплаг!ату, фабрикац!У, фальсиф!кац!У.



Дисертац1йне досл1дження, представлене Чорною Мариною Васил1вною, 

е самост1йною завершеною науковою працею, в якому отриман! нов!, 

доктринально обгрунтован! результати. Необх!дно п!дтвердити достатн!й р!вень 

теоретично! обгрунтованост! висловлених здобувачем наукових суджень, 

висновк!в, положень, пропозиц!й i рекомендац!й.

П!дсумовуючи вищезазначене, стверджуемо, що дисертац!я на тему 

«Адм!н!стративно-правов! засади д!яльност! орган!в публ!чно1 адм!н!страц!1 у 

сфер! охорони земель» в!дпов!дае вимогам пункту 11 Порядку присудження 

наукових ступен!в, затвердженому постановою Каб!нету М!н!стр!в Укра’ши в!д 

24 линия 2013 року № 567, Порядку проведения експерименту з присудження 

ступеня доктора фшософ!!', затвердженому Постановою Каб!нету М!н!стр!в 

Укра’ши в!д 06 березня 2019 року №167, а ’п автор -  Чорна Марина Васил!вна на 

основ! публ!чного захисту заслуговуе на присудження ’ш наукового ступеня 

доктора фшософп за спец!альн!стю 081 -  Право.
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