ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ.
ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
Як відомо, земельні правовідносини являють собою суспільні відносини, що
виникають у сфері взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем
і врегульовані нормами земельного права.
Земельні відносини є особливим видом майнових відносин щодо землі, які
врегульовані земельним законодавством. Специфіка вказаних відносин, які
пов’язаних перш за все з землею, обумовлена особливостями цього предмета регулювання, його складністю. Судить самі – земля визначається як об’єкт природи,
просторово-територіального базису, території й основного засобу сільськогосподарського виробництва.
Виходячи з цього, земельні відносини різноманітні як за суб’єктами, так й за
предметом і змістом правовідносин. При цьому для будь-яких земельних правовідносин обов’язковим об’єктом є земля. Що стосується суб’єктів цих відносин,
для них всіх визначається комплекс прав і обов’язків, які мають універсальний характер; у земельних правовідносинах беруть участь не будь-які особи, а лише ті,
які в установленому законом порядку можуть бути визнані спеціальними
суб’єктами земельних правовідносин.
Ці обставини виокремлюють майнові земельні відносини серед інших майнових відносин, а також обумовлює публічний характер їх регулювання. Земельні
правовідносини є правовою формою відповідної сфери майнових земельних відносин.
Розповсюдженою класифікацією земельних відносин є інституції права земельного. Тут зазвичай виділяються три групи відносин:
земельні правовідносини у сфері права власності на землю;
земельні правовідносини у сфері здійснення права загального користування
землею;
земельні правовідносини у сфері управління використання і охорони земель.
У цих групах відносини щодо прав власності вважаються основними, базовими. Вони встановлюють приналежність земель до різних форм власності і визначають власників.
Тоді як відносини щодо прав на землю мають похідний від відносин власності.
Вони виникають виникають тоді, виникає процес передачі прав на земельну ділянку від власника іншим особам. При цьому між власником і набувачем виникають
правовідносини землекористування, у межах яких обидві сторони беруть на себе
взаємні права й обов’язки. Ця група земельних правовідносини має дві підгрупи:
правовідносини, які мають характер речових прав (право постійного користування земельними ділянками, земельний сервітут);
правовідносини, які мають зобов’язальний характер (оренда, застава, іпотека).
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Правовідносини щодо управління використанням і охороною земель виникають тоді, коли держава або місцеві органи влади виконують відповідні управлінські функції, наприклад, надання у власність чи в користування земельних ділянок; видача та реєстрація відповідних документів; ведення державного земельного
кадастру.
Важливим фактором земельних правовідносин є роль держави у цих відносинах. Вона, тобто держава, регулює земельні відносини перш за все в якості органу
влади. До такого владного регулювання входять такі складові (перелік не є вичерпним):
обов’язковість приписів при веденні державного земельного кадастру;
обов’язковість встановлених санітарних і ветеринарних правил;
обов’язковість вимог щодо охорони природи;
земельно-планові обмеження і приписи.
Таким чином складається ситуація, коли будучи власником землі, держава виступає в ролі господарюючого суб’єкта, особливо зацікавленого в найбільш продуктивному і раціональному використанні належної їй землі.
Отже, висновок такий: земельні правовідносини – це суспільні відносини з приводу володіння, користування, розпорядження та управління землею на державному, господарському і внутрігосподарському рівнях як об’єктом господарювання, так і засобами виробництва у сільському господарстві.
Виходячи з цього, земельні правовідносини охоплюють широке коло питань
економічного (виробничого) і правового характеру. В основі земельних відносин
постає категорія власності на землю. Тому зміну і розвиток земельних правовідносин пов’язаний з раціональною зміною і розвитком форм власності на землю.
Земельні відносини як складова виробничих відносин можуть бути як стимулюючим, так і стримуючим фактором у розвитку продуктивних сил, тобто взмозі виконувати важливу регулятивну соціально-економічну функцію.
Що стосується законодавства земельного, то воно в Україні побудовано по класичній схемі, коли на підставі приписів Конституції України будується вертикаль
нормативних актів – Земельного кодексу України, інших профільних законів і
пов’язаних підзаконних нормативних актів.
При цьому наразі багато фахівців не вважають земельне законодавство досконало кодифікованим. Допомогти у цьому покликана земельна реформа 2020 року
(вона базується на впровадженні ринку землі), яка дещо загальмувалась через відомі події в державі (зокрема й через пандемію і карантинні заходи). Тобто ця робота ще попереду.
У цьому збірнику надаємо основні актуальні на кінець 2020 року нормативні
акти земельного закондавства, а також сучасну судову практику у вигляді правовоих позицій Верховного Суду у справах із земельних правовідносин.
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