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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві
рити самостійних виконаних студентом завдань.

Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*

Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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агросфери (аграрної сфери), детермінована тенденцією гармонізації 
вітчизняних і міжнародних правових норм у сфері інноваційного, 
екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва, дивер
сифікації сільськогосподарської діяльності на сільських територіях, 
розвитку альтернативної сільськогосподарської біоенергетики й со
ціального розвитку села.

Вороній Б. О. робить обірунтований висновок про необхідність 
залучення наукових шкіл задля наукового і легального визначення 
правового забезпечення сталості аграрного виробництва в якості од
ного з генеральних Інститутів загальної частини аграрного права ІЗ, 
с. 66]. Такий висновок автора, хоча і виправданий, однак дещо звужує 
роль аграрного права Цілком логічним, об’єктивним та перспектив
ним виглядає формування в системі аграрного права саме інституту 
правового забезпечення сталого розвитку агросфери.

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах трансформація та подальше оновлення предмета аграрного 
права України зумовлена появою в його структурі якісно нових видів 
суспільних відносин. Останні виникають у зв’язку з потребою забез
печення сталого розвитку аграрного сектору економіки й сільських 
територій шляхом створення нових форм господарювання в цій сфе
рі, впровадження інноваційних технологій сільськогосподарського 
виробництва, сільськогосподарської біоенергетики, сільського ту
ризму, диверсифікації сільськогосподарської діяльності, формування 
інформаційних відносин в аграрній сфері, а також у зв’язку з вико
нанням міжнародних зобов’язань України в зазначеній сфері
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН 
З ПРИВОДУ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Питання щодо визначення поняття правовідносин у сфері охоро
ни земель цілком справедливо вважати дискусійним. Це обумовлено 
тим, що, незважаючи на невелику кількість дефініцій цього поняття, 
за своєю сутністю вони значно відрізняються. Тобто єдиного підаоду 
до розуміння означених правовідносин на сьогодні не існує. Більш 
того, беручи до увага усталене розуміння використання земель, яке 
включає у себе й їх охорону, більшість авторів взагалі не розглядають 
окремо правовідносини у сфері безпосередньо охорони земель.

Такий підхід уявляється хибним, оскільки хоча охорона земель не
можлива без їх використання, все жтаки правовідносини у цих сферах 
різні за своєю правовою природою та змістом. Але виникає питання 
з приводу тотожності відносин у сфері охорони земель та земельних 
охоронних правовідносин. Іноді їх ототожнюють, вважаючи що охо
ронні земельні правовідносини виникають у процесі здійснення прав 
та обов’язків власників і користувачів щодо охорони земель, включа
ючи заходи з меліорації, рекультивації земель, консервації земель та 
відновлювальні заходи на малопродуктивних, забруднених та дегра- 
дованих землях. Навряд чи можливо погодитися Із такою позицією, 
тому що правова природа наведених груп охоронних земельних від
носин різниться за своєю сутністю. З одного боку, йдеться про відно
сини, які виникають при здійсненні безпосереднього використання 
земельної ділянки конкретним суб’єктом -  власником або користу
вачем. Саме такими слід вважати відносини, що пов’язані із перед
баченими законом обов’язками власників та користувачів земельних 
ділянок, а саме відносини щодо реалізації заходів з меліорації’, ре
культивації земель, консервації земель та відновлювальні заходи на 
малопродуктивних, забруднених та деградованих землях.

З іншого боку, до них прирівнюються відносини, підставою ви
никнення яких виступає земельне правопорушення. Отже, у пер
шому випадку йдеться про відносини , які врегульовані нормами зе
мельного права, підставою виникнення яких виступає використання 
земельної ділянки та наявність у законодавстві обов’язків суб’єктів 
такого використання. Спрямованість відносин у даному випадку буде 
на збереження та покращення стану конкретної земельної ділянки. 
У другому випадку підставою виникнення відносин вже виступає по
рушення прав, тобто зміна земельного правопорядку. Спрямованість

Санніков Дмитро Валерійович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри земельного та аграрного права
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таких відносин вже полягатиме у наданні діям правопорушника на
лежної оцінки з боку держави, що представляє собою притягнення до 
відповідальності, відновлення прав відповідного суб’єкта, усуненні 
перешкод у реалізації ним своїх прав. Таким чином, зважаючи на від
сутність однорідності змісту видів земельних відносин, які розгляда
ються, уявляється що їх ототожнення неприпустиме.

Звертаючись до законодавства, а саме до ст. 1 ЗУ «Про охорону 
земель», де міститься визначення самої охорони земель, її необхідно 
розуміти як систему правових, організаційних, економічних, техно
логічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання 
земель, запобігання необгрунтованому вилученню земель сільсько
господарського призначення для несільськогосподарських потреб, 
захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підви
щення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісо
вого фонду, забезпечення особливого режиму використання земель 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-куль- 
турного призначення. Таким чином, зважаючи на наявність у наведе
ному визначенні правовідносин у сфері охорони земель конструкції 
«система юридичних заходів», можливо зробити висновок про спробу 
авторів зрівняння охорони земель та правовідносин у цій сфері.

Уявляється, що така позиція не може вважатися правильною. Го
ворячи про охорону земель і правовідносини у сфері охорони земель, 
слід мати на увазі різні правові явища. Безпосередньо охорона земель, 
це певним чином, матеріальна основа використання земельних діля
нок, обов’язок суб’єктів землекористування, напрями їх діяльності 
та діяльності органів місцевого самоврядування. У той же час право
відносини у цій сфері виступатимуть зовнішньою формою реалізації 
самої охорони земель. Виступаючи особливою правовою матерією, 
яка полягає у складній взаємодії держави, територіальних громад та 
власників і користувачів земельних ділянок, правовідносини у сфері 
охорони земель спрямовані на реалізацію юридичних заходів з при
воду збереження земель, відновлення і збільшення їх родючості і т. 
ін., а не являються цими заходами.

Незважаючи на наявність ототожнення земельних охорон них від
носин та відносин з приводу охорони земель, все ж таки сл ід погоди
тись із позицією стосовно, по-перше, комплексності характеру пра
вовідносин, по-друге, з тим, що відносини складаються у зв’язку із 
реалізацією певних заходів, і, по-третє, із особливою формою участі 
держави у відносинах з приводу охорони земель.

У конкретних випадках це виглядає так, нібито договір, напри
клад, оренди земельної ділянки, який являється підставою виник
нення правовідносин між орендодавцем та орендарем, породжує 
конкретне правовідношення. Суб’єктами саме цього правовідно-
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шення будуть виступати власник земельної ділянки та її користувач. 
Застосовуючи ту конструкцію, відповідно до якої відносини охорони 
земель -  це частина відносин із їх використання, то у конкретному 
орендному правовідношенні є ще й такий суб’єкт, як держава. Такий 
висновок можливо зробити з того, що саме держава в особі уповно
важених органів здійснює контроль за реалізацією заходів із охоро
ни земель. Це суперечить сутності орендних відносин. Так, дійсно, 
і власник, і користувач земельної ділянки мають встановлений об
сяг обов’язків з приводу охорони земель. Але виконання або неви
конання цих обов’язків породжує зовсім інші правовідносини, які 
складаються з приводу реалізації заходів охорони земель, при цьому 
суб’єктами цих відносин необхідно вважати, по-перше, власника зе
мельної ділянки та державу, та, по-друге, користувача земельної ді
лянки та державу. Таким чином, неможливо говорити про наявність у 
складі правовідносин з приводу використання земельної ділянки від
носин у сфері їх охорони, оскільки наведені відносини зовсім різні як 
за колом суб’єктів, так і за обсягом та характеру їх змісту. Проте, наве
дене стосується не тільки орендних відносин, або відносин з приво
ду користування земельною ділянкою. Те саме стосується й відносин 
реалізації права власності.

Якщо говорити про державу як виключного суб’єкта, який вико
нує покладені на нього функції у сфері охорони земель, то взагаяі не
можливо вважати правовідносини, що в такому випадку виникають, 
земельними. Зважаючи на владно-розпорядний характер дій органів 
державної влади при виконанні функцій із охорони земель, виника
тимуть адміністративні відносини. Проте, адміністративні відносини 
в такому випадку хоча й виникатимуть, за своїм змістом вони будуть 
деліктними, оскільки стосуватимуться тільки правопорушень у сфері 
охорони земель. А здійснення правових, організаційних, економіч
них, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 
використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню зе
мель сільськогосподарського призначення для несільськогосподар
ських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтво
рення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності 
земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму викорис
тання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та іс- 
торико-культурного призначення, не передбачає наявність земель
ного правопорушення.

Наведене ще раз доводить самостійність правовідносин, що роз
глядаються.
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