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За роки реформування земельних відносин в Україні відбу-

лися принципові, докорінні зміни форм власності на землю, 

максимально розв’язана проблема забезпечення громадян земе-

льними ділянками, введена платність за землекористування, 

створено передумови для формування ринку земель. Враховую-

чи зміни в земельних відносинах, управління у сфері викорис-

тання та охорони земель слід розглядати як організаційно-

правову діяльність уповноважених органів публічної адмініст-

рації із забезпечення раціональної та ефективної експлуатації 

земель усіма суб’єктами господарювання в межах, визначених 

законодавством України. В Україні охорона навколишнього при-

родного середовища, раціональне використання природних ресу-

рсів, в тому числі і земельних, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини є обов’язковою умовою економічного та 

соціального розвитку [1], що у свою чергу становить складову 

державного регулювання у сфері земельних відносин. 

В той же час, нами дозвільна діяльність розуміється як 

складова державного регулювання у сфері земельних відносин. 

Отже, з метою дослідження дозвільної діяльності у сфері земе-

льних відносин, на нашу думку, постає необхідним розглянути 

позиції вчених, які у своїх працях звертали увагу на цю пробле-

матику у відповідних сферах. 

Як наголошує О. В. Джафарова, сучасна доктрина адмініст-

ративного права ще не збагачена науковим аналізом проблеми 

сутності і змісту дозвільної діяльності органів публічної адміні-

страції в Україні як адміністративно-правового явища [2, с. 5]. У 

свою чергу, О. В. Джафарова визначає дозвільну діяльність як 

один з основних правових інструментаріїв держави, який засто-

совується для забезпечення балансу (погодження) індивідуаль-

них, групових та національних інтересів за умови суворого до-

тримання пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Вод-
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ночас вчена наголошує на наступних підходах щодо розуміння 

дозвільної діяльності: 1) широке розуміння дозвільної діяльності 

як основної діяльності держави, що реалізується уповноважени-

ми органами шляхом закріплення в нормативно-правових актах 

певних правил поведінки; 2) з позицій системи правовідносин 

превентивного та охоронного змісту, що виникають з приводу 

здійснення державними органами, фізичними та юридичними 

особами діяльності, яка несе в собі потенційну небезпеку для 

життя, здоров’я людей, а також для навколишнього природного 

середовища, національних інтересів держави; 3) як сукупності 

законодавчо закріплених дозвільних процедур, пов’язаних з 

погодженням або наданням дозвільних документів на конкрет-

ний вид діяльності (або об’єкт), що може бути потенційно  

небезпечним для життя, здоров’я людей, а також для навколиш-

нього природного середовища та національних інтересів, поря-

док здійснення яких визначається адміністративно-процесуаль-

ними нормами [2, с. 10]. 

В той же час, Я. Г. Вороніним для формулювання поняття 

дозвільної діяльності у нафтогазовому комплексі застосовано 

функціональний підхід, що дозволило розкрити її зміст з пози-

цій економічної функції держави та функції управління щодо 

надання адміністративних послуг як головного (основного) на-

прямку діяльності, що являє собою однорідні, самостійні дії і є 

цілеспрямованою. Дозвільна діяльність у нафтогазовому ком-

плексі – це різновид функції уповноваженого суб’єкта у нафто-

газовому комплексі щодо надання адміністративних послуг, має 

динамічний, цілеспрямований характер і пов’язана із реалізаці-

єю економічної функції держави щодо забезпечення пошуку, 

розвідки та розробки родовищ нафти і газу, транспортування, 

переробки, зберігання і реалізації нафти, газу та продуктів їх 

переробки [3, с. 66–67]. 

В. О. Резніченко під дозвільною діяльністю у сфері місто-

будування розуміє сукупність юридично значущих процедур, 

сутність яких полягає у розробленні та втіленні в життя компле-

ксу заходів, спрямованих на недопущення можливої шкоди сус-

пільним та державним інтересам, власності, особистій безпеці 

громадян внаслідок безконтрольного виготовлення, реалізації та 
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використання будівельної продукції, котра може становити не-

безпеку для особи [4, с. 24]. 

Д. С. Денисюк з огляду на обґрунтовані у наукових дослі-

дженнях підходи до визначення загального поняття дозвільної 

діяльності надає наступне визначення дозвільної діяльності під-

розділу у сфері безпеки дорожнього руху – як організаційно-роз-

порядча, підзаконна, владна, державно-управлінська діяльність, 

яка здійснюється уповноваженими державними органами (поса-

довими особами) у формі процедур щодо видачі дозвільних до-

кументів, спрямовану на реалізацію державної політики щодо 

забезпечення громадської безпеки. У зв’язку з цим, предметом 

дозвільної діяльності є адміністративні процедури видачі дозві-

льних документів щодо: керування транспортними засобами; 

руху транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими, 

небезпечними вантажами, параметри яких установлені законо-

давством; проведення ремонту та реконструкції автомобільних 

доріг; погодження проектів конструкцій транспортних засобів у 

частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху; обладнання засобами організації дорожнього руху місць ви-

конання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього 

руху тощо; використання спеціальних звукових та світлових при-

строїв; проведення перевірки технічного стану колісних транспор-

тних засобів під час державного технічного огляду [5, с. 7–9]. 

В. В. Чмелюк у своєму дисертаційному дослідженні дослі-

джує дозвільну діяльність місцевих органів виконавчої влади як 

державно-владну діяльність, що здійснюється місцевими орга-

нами виконавчої влади і полягає у видачі дозвільних документів 

на підставі перевірки дотримання нормативно встановлених ви-

мог, виконання яких є обов’язковим для забезпечення прав і за-

конних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також здійснення 

діяльності, неконтрольоване заняття якою може завдати шкоди 

їх правам та інтересам [6, с. 8–9]. 

В той же час М. М. Романяка дозвільну діяльність у сфері 

забезпечення екологічної безпеки визначає як організаційно-

розпорядчу, підзаконну, владну державно-управлінську діяль-

ність, яка здійснюється уповноваженими державними органами 

(посадовими особами) у формі процедур щодо видачі дозвіль-

них документів, спрямовану на реалізацію державної політики 
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стосовно забезпечення екологічної безпеки [7, с. 30–31]. В той 

же час предмет адміністративно-правового регулювання та 

об’єкт дозвільної діяльності у сфері забезпечення екологічної 

безпеки становлять ті види господарської діяльності, які впли-

вають на розвиток вітчизняної економіки і тому застосування 

ефективних державних заходів забезпечення екологічної безпе-

ки при їх здійсненні є однією з гарантій формування сфери гос-

подарювання у відповідності зі світовими стандартами, якими 

пріоритет надається саме безпеці екології [7, с. 30] 

В цілому аналіз позицій вчених надає можливість стверджу-

вати, що за допомогою дозвільної діяльності реалізуються права 

та законні інтереси певної групи фізичних та юридичних осіб, що 

закріплені в Конституції України, з одного боку, з іншого – не 

порушуються та перебувають під захистом держави права та за-

конні інтереси іншої групи фізичних та юридичних осіб. 

Отже, дозвільна діяльність у сфері земельних відносин ста-

новить собою врегульовану нормами адміністративного права 

виконавчо-розпорядчу діяльність органів публічної адміністра-

ції, які наділенні владними повноваженнями щодо видачі доку-

ментів дозвільного характеру у сфері земельних відносин.  
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ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРТНОЇ ІНІЦІАТИВИ У 
КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  

У сучасних умовах розвитку кримінального процесу Украї-

ни та наближення слідчої, судової та експертної практики до 

передових світових стандартів судочинства є нагальна потреба у 

подальшому розвитку та вдосконаленні теоретичних та практи-

чних засад судово-експертної діяльності. Однією з її недостат-

ньо досліджених категорій є експертна ініціатива, під якою при-

йнято розуміти вихід експертом за межі поставленого слідчим 

завдання. Зазначений феномен розглядався науковцями переваж-

но в умовах попередньої моделі кримінального процесу, тому в 

науковій літературі домінує саме вузький підхід до розуміння 

його сутності та змісту. Водночас сьогодні постає питання щодо 

розширення змісту експертної ініціативи не лише як окремого 

аспекту діяльності конкретного судового експерта, а і як теоретич-

ної конструкції та категорії судово-експертної діяльності в цілому. 

Оскільки у семантичному розумінні слово «ініціатива» 

означає «перший крок у якій-небудь справі, почин», то відповід-

на ініціатива будь-якого суб’єкта являє собою різновид його 

активної діяльності щодо початку якоїсь справи. Відповідно безпе-

речно, що сполучення «експертна ініціатива» стосовно криміналь-

ного провадження можна застосувати щодо діяльності експерта як 

учасника кримінального провадження. Проте, на нашу думку, це 

буде лише одне, вузьке, розуміння даної категорії, тому що 

суб’єктний склад судово-експертної діяльності є дещо ширшим. 


