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Гібридна війна використовує широкий спектр інструментів впливу, окрім 
безпосередньо бойових операцій. Інформаційний та телекомунікаційний прос-
тір – одні з основних сфер, що піддаються атаці. Тому для ефективної роботи 
підприємств ОПК необхідним також вбачається їх інформаційний захист (на-
приклад, активна реклама вітчизняної продукції, протидія фейкам тощо). 

На нашу думку, недоліком реформування ОПК України є те, що україн-
ські оборонні підприємства, як колишня складова військово-промислового 
комплексу СРСР, незважаючи на зміну номенклатури продукції, що випуска-
ється, намагаються продовжувати випускати стару продукцію. При цьому, ве-
лику небезпеку створює взаємопов’язаність окремих підприємств з підприєм-
ствами інших країн. Так, окремі комплектуючі для вітчизняної техніки, досі 
не виробляються в Україні. Тому, можна сказати, що державний ОПК є зале-
жним від іноземних підприємств та вразливий для припинення постачання 
окремих товарів. Слід зазначити, що окреме підприємство не здатне само-
стійно розв’язати проблему адаптації до сучасних умов господарювання без 
модернізації галузі в цілому.  

Отже, реформування оборонно-промислового комплексу України в умо-
вах гібридної війни, має свою специфіку. Аналіз наукових досліджень свід-
чить про те, що відносини в даній сфері набули усталеності і на сьогодні най-
важливішим є проведення їх типізації. Тобто, зміцнення оборонного потенці-
алу країни та модернізація економіки напряму залежить від розвитку ОПК. 
Існує нагальна потреба у законодавчому закріпленні основоположних визна-
чень у сфері ОПК та необхідність створення особливого правового механізму 
забезпечення діяльності підприємств ОПК. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ 
ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що земля є основою розвитку 
виробничих сил України в інтересах усього її народу, матеріальною умовою 
будь-якого процесу виробництва і загальним знаряддям праці і тому значення 
проблеми охорони земель зростає, якщо врахувати, що охорона земель є ва-
жливою складовою частиною охорони навколишнього природного середо-
вища. А загальнонародним завданням є раціональне використання земель, їх 
охорона і всебічне підвищення родючості ґрунтів. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про охорону земель», охорона земель – система 
правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спря-
мованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому 
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вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогоспо-
дарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і 
підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового 
фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохорон-
ного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. 

Ще одне поняття міститься в Земельному кодексі України, а саме в статті 
162, яка передбачає, що охорона земель – це система правових, організацій-
них, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне викорис-
тання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогос-
подарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антро-
погенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення 
продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особ-
ливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рек-
реаційного та історико-культурного призначення.  

Дослідивши ці два поняття слід зробити висновок, що поняття яке ви-
значено положенням Закону України «Про охорону земель» більш ширше 
ніж поняття передбачене в Земельному кодексі України. Зазначені норми не 
містять детальної регламентації охорони всіх категорій земель і охорона зе-
мель деталізована лише щодо земель лісогосподарського та сільськогоспо-
дарського призначення.  

Завданнями охорони земель є забезпечення та відтворення земельних ре-
сурсів та екологічної цінності природних і набутих якостей земель.  

Значення проблеми охорони земель зростає, якщо врахувати, що охо-
рона земель є важливою складовою частиною охорони навколишнього при-
родного середовища. Від стану охорони земель багато в чому залежить охо-
рона всіх інших об’єктів природи: лісів, вод, надр, тваринного світу, атмос-
ферного повітря. Доцільним постає питання про охорону не лише земель сіль-
ськогосподарського призначення, а й інших видів земель державного земель-
ного фонду України: землі населених пунктів, промисловості, транспорту, 
природоохоронного, оздоровчого та іншого призначення. 
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ПРАВО ПОСТІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ, 
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Одним із важливих правових інститутів загальної частини земельного 
права є інститут землекористування, що включає субінститут права постій-
ного користування земельною ділянкою. 




