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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У недалекому минулому земля визнавалася виключною 

державною власністю. Це означало, що вона не могла перебувати у приватній чи 

колективній власності, що логічно зумовлювало існування принципу 

невідчужуваності землі. Обмежувалося і використання  правочинів щодо передачі 

земельних ділянок у користування. З огляду на це, не було потреби у глибокому 

дослідженні договірних відносин у земельному праві, зокрема, засад реалізації у 

ньому принципу свободи договору. Однак сьогодні ринок земель в Україні 

поступово формується на принципах ринкової економіки, що в свою чергу 

відбивається на законодавчому регулюванні договірних відносин з приводу 

земельних ділянок. Тому важливим та актуальним є з’ясування закономірностей дії 

принципу свободи договору у земельних відносинах. 

Науково-теоретичною основою представленого дисертаційного дослідження 

стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених у сфері земельного, 

екологічного, природоресурсного права: Адіханова Ф.Х., Андрейцева В.І., 

Бєлкіна Л.М., Білецької Г.М., Гуревського В.К., Джіовареллі Р., Долинської М.С., 

Єрмоленка В.М., Жарікова Ю.Г., Каракаша І.І., Кареби М.І., Кізлової О.С., 

Коваленко Т.О., Конишевої О.В., Корнєєва Ю.В., Костяшкіна І.О., Крассова І.О., 

Кулинича П.Ф., Курило В.І., Куцевич О.П., Лисенця О.С., Мірошниченка А.М., 

Носіка В.В., Піддубного О. Ю., Погрібного О.О., Ріпенка А.І., Семчика В.І., Сидор 

В.Д., Спіциної Л.В., Титової Н.І., Туєвої О.М., Уркевича В.Ю., Хенстеда Т., Червен 

І.І., Черкаської Н.В., Чижа Ю.В., Чуркина В.Е., Шульги М.В., Яніцького В.П. та 

інших. 

Питанню свободи договору у юридичній літературі присвячено чимало робіт. 

Найбільш ґрунтовні, на наш погляд, дослідження цього питання зробили Луць А.В. 

у кандидатській дисертації «Свобода договору у цивільному праві» (2001 р.), 

Боднар Т.В. «Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві (2005 р.), 

Бервено С.М. у монографії «Проблеми договірного права України» (2006 р.), 

Горєв В.О. у кандидатській дисертації «Свобода договору як загальна засада 

цивільного законодавства України (2007 р.). У юридичній літературі тему свободи 

договору розглядали також Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Майданик Р.А., 

Лукова Н.Г., Терніков Є.І. та інші. Серед російських вчених свободу договору 

досліджували Брагінський М.І., Вітрянський В.В., Савельєв В.А., Денисов С.А. та 

інші. Втім, спеціального дослідження, присвяченого реалізації принципу свободи 

договору у земельному праві України, не проводилося, що зумовлює необхідність 

наукового аналізу даного питання. 

У дослідженні використовувались також напрацювання вітчизняних та 

закордонних вчених в галузі цивільного права: Покровського І.А., Кабитова Н.П., 

Ханик-Посполітика Р.Ю., Брагінського М.І., Денісова С.А., Попова Ю.Ю., 

Мічуріна Є.О., Мироненка І.В., Шершеневича Г.Ф., Погрібного С.О., Іванова В.В., 

Петришина Н.Т., Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Лукової Н.Г., Мічуріна Є.О., 

Суботіна М.В., Крата В.І., Волкової Є.В., Тернікова Є.І., Сібільова М.М.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до державної бюджетної науково-дослідної 
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роботи за темою “Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти”, яка виконувалась на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, номер 

державної реєстрації 01016U006631). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукових засад 

реалізації принципу свободи договору в земельному праві України. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

- з’ясувати правовий режим земельної ділянки як об’єкту ринкового обігу; 

- визначити прояви свободи договору у цивільному праві та їх співвідношення 

із нормами земельного законодавства; 

- визначити сферу застосування принципу свободи договору та обсяг його 

поширення на земельні правовідносини; 

- встановити механізм реалізації свободи договору у земельному праві; 

- визначити правову природу та сферу дії обмежень свободи договору у 

земельному праві; 

- здійснити класифікацію обмежень свободи договору у земельному праві; 

- визначити недоліки існуючого підходу до регулювання договірних відносин у 

земельному праві, шляхи та пропозиції щодо їх усунення; 

- виявити законодавчі колізії між регулюванням договірних відносин у 

цивільному та земельному праві на всіх проявах принципу свободи договору; 

- розробити концепцію вдосконалення земельного законодавства з метою 

формування ефективного ринкового обігу землі на засадах свободи договору. 

Об'єктом дослідження є сукупність суспільних земельних договірних 

відносин, в яких реалізується або, навпаки, обмежується реалізація принципу 

свободи договору. 

Предметом дослідження є положення законодавства у сфері реалізації 

принципу свободи договору в земельних правовідносинах, практика його 

застосування, а також положення правової доктрини, пов’язані з реалізацією 

принципу свободи договору в земельних правовідносинах. 

Методи дослідження. Дослідження виконане за допомогою діалектичного 

методу пізнання, виходячи із взаємозалежності системи правового регулювання і 

стану відносин, що складаються у суспільстві. Зокрема, метод був застосований при 

аналізі суспільних тенденцій та наслідків від існуючого законодавчого регулювання. 

Зроблено спробу передбачити суспільні наслідки від запропонованих у дисертації 

змін. У дослідженні використано загальнонаукові та спеціально-юридичні методи 

дослідження.  

Зокрема, використовувалися такі загальнонаукові методи, як спостереження, 

опис, узагальнення, пояснення та індуктивний метод. Використання цих методів 

мало місце насамперед, при узагальненні існуючих закономірностей правового 

регулювання земельних договірних відносин. Також ці методи використовувалися у 

процесі аналізу відповідності існуючого правового регулювання земельних 

договірних відносин потребам суспільства. Метод аналізу та синтезу та 

статистичний методи використовувалися у випадках, коли проведене емпіричне 

дослідження дозволяло виділити певні закономірності. 
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Для тлумачення положень законодавства та усталених положень доктрини був 

застосований дедуктивний метод.  

До спеціально-юридичних методів, застосованих у дослідженні, належать 

насамперед догматичний метод (використовувався при дослідженні, описі та 

узагальненні приписів законодавства). У дослідженні історичного досвіду правового 

забезпечення земельних договірних відносин використаний історичний, а також 

порівняльно-правовий методи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є першим комплексним 

дослідженням реалізації принципу свободи договору у земельному праві України. 

Зокрема, вперше:  

1. Зроблено висновок, за яким принцип свободи договору поширюється на 

земельні правовідносини незалежно від його позитивного закріплення у земельному 

законодавстві.  

2. Прослідковано вплив подвійного правового режиму землі як основного 

національного багатства та як об’єкта нерухомості на регулювання правочинів із 

земельними ділянками. Встановлено, що особливості правового режиму землі як 

основного національного багатства не можуть виправдати більшість існуючих 

обмежень свободи договору, що передбачені земельним законодавством України. 

3. Встановлено співвідношення приватноправових та публічно-правових 

інтересів у контексті можливих механізмів їх захисту у сфері обігу земельних 

ділянок. Обмеження свободи договору у регулюванні договірних відносин 

зумовлюється конфліктом публічних та приватних інтересів. Варто забезпечити 

максимально можливий баланс інтересів суспільства та індивіда. 

4. Проаналізовано вплив механізму правових обмежень свободи договору на 

становлення ринку землі в Україні та висловлено позицію, за якою повноцінний 

перехід до ефективної ринкової економіки неможливий без застосування 

приватноправових принципів регулювання земельних правовідносин, включаючи 

принцип свободи договору. 

5. Визначено прояви свободи договору у земельному праві та здійснено 

класифікацію обмежень свободи договору за їх дією на відповідних стадіях 

договірного процесу, а також визначено вплив обмежень свободи договору на 

кожний прояв свободи договору із урахуванням специфіки земельних 

правовідносин. 

Удосконалено: 

1. Наукове положення, згідно з яким свобода договору в земельному праві, як і у 

цивільному праві, реалізується на стадії укладання (свобода контрагентів у 

визначенні умов договору) та виконання договору (свобода розірвання договору).  

2. Підхід, за яким правова природа обмежень свободи договору у земельному 

праві повинна бути пов’язана із виконанням державою завдань забезпечення 

раціонального розподілу земель між суб’єктами, досягнення економічного балансу у 

соціальній сфері з приводу права власності на землю, захисту прав та інтересів 

учасників ринку землі від свавільного втручання у відносини власності, запобігання 

негативним екологічним наслідкам в результаті нераціонального використання 

земель та відвернення негативних соціально-економічних явищ, які є наслідком 
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безконтрольного здійснення правочинів щодо земельних ділянок, зокрема, 

виникнення латифундій, спекуляції із земельними ділянками тощо.  

3. Положення про особливу цінність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та необхідність спеціального регулювання їх обігу. Зокрема, було 

проаналізовано механізм дії мораторію на відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, переважного права купівлі земель 

сільськогосподарського призначення. Виявлено недоліки цих механізмів. 

Обґрунтовано, що компромісним кроком по відношенню до збереження мораторію 

або його повної відміни може бути запровадження специфічного дозвільного 

механізму відчуження сільськогосподарських земель, основні засади якого описані в 

роботі. 

Набули подальшого розвитку положення про те, що: 

1. Законодавчий підхід до визначення істотних умов договорів із земельними 

ділянками в багатьох випадках є надмірно формалізованим, а правове регулювання 

відповідних відносин – надмірним. Запропоновано внесення змін до земельного 

законодавства для вирішення виявлених проблем. 

2.  Обмеження для іноземців та іноземних юридичних осіб у можливості 

набувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у власність, 

включаючи обов’язок продажу набутих в порядку спадкування земельних ділянок 

(ст.ст.22, 81, 82 Земельного кодексу України), обмеження щодо кола осіб, які 

можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (ст.130 Земельного кодексу 

України) є недоцільними і мають бути скасовані. 

3. Значна частина винятків із загального правила про укладення договорів із 

земельними ділянками державної та комунальної власності на земельних торгах (ч.2 

ст.134 Земельного кодексу України) є невиправданими. Запропоновані зміни до 

діючої редакції ст. 134 Земельного кодексу України. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання при викладанні курсу «Земельне право України», «Екологічне право 

України», спецкурсів за профілем кафедр земельного та аграрного права, 

екологічного права юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також інших вищих навчальних закладів, при підготовці 

підручників і навчальних посібників з цих дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть 

бути використані для удосконалення законодавства України, що регулює земельні 

договірні відносини, та практики його застосування. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана автором особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались і були схвалені на засіданні 

кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертаційного дослідження були апробовані у виступах з 

науковими повідомленнями та доповідями на: Міжнародній науково – практичній 

конференції «Теоретико - практичні механізми розбудови правової держави в Україні» 
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(м. Запоріжжя, 28-29 червня 2013 р.); Міжнародній науково – практичній конференції 

«Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. Львів, 20-21 грудня 

2013р.); Всеукраїнській науково – практичній конференції «Політико-правові реформи 

та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 р.); 

Всеукраїнській науково – практичній конференції «Сучасні тенденції та перспективи 

розвитку аграрного, земельного і екологічного права» (м. Київ, 22-23 травня 2015 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення в 11 опублікованих автором працях за темою дисертації, з яких 4 статті у 

фахових виданнях України, 2 статті в іноземних наукових періодичних виданнях, 1 

стаття в електронному фаховому виданні та 4 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Обумовлені метою та завданнями дослідження. 

Робота складається із вступу, двох розділів, що містять 10 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел з 203 позицій. Загальний обсяг дослідження становить 

197 сторінок, із них основного тексту 177 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, вказується 

мета, завдання, об’єкт, предмет, методологічна та теоретична основа дослідження, 

визначається наукова новизна одержаних результатів, теоретичне та практичне 

значення одержаних результатів, а також апробація результатів дисертації, 

вказуються відомості щодо публікацій автора. 

Розділ 1 «Загальні закономірності реалізації принципу свободи договору у 

земельному праві України» складається з 3 підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Особливості земельних правовідносин як передумови 

встановлення особливого режиму реалізації у них принципу свободи договору» 

автором зауважено, що на реалізацію принципу свободи договору в земельному 

праві особливо впливає співвідношення приватноправових та публічних інтересів 

держави, оскільки законодавство України розглядає землі як особливий об’єкт 

правового регулювання. Автором у роботі також проаналізовано теоретичні підходи 

у сфері земельного права до визначення правової природи землі як основного 

національного багатства.  

Автором наводиться низка доводів, чому землі сільськогосподарського 

призначення в Україні мають таке важливе значення. Зроблено висновок, за яким 

саме з особливим правовим режимом земель сільськогосподарського призначення 

пов’язана низка законодавчо встановлених обмежень щодо набуття та 

розпорядження земельними ділянками із сільськогосподарським призначенням.  

Однак державне втручання у договірні відносини має бути виправданим. На 

жаль, правове регулювання часто дає зворотні приклади. Мова йде про мораторій на 

відчуження земель сільськогосподарського призначення. Більшість вчених 

наголошують на необхідності скасування мораторію, оскільки він штучно гальмує 

розвиток ринку земель, а відповідно і розвиток ринкової економіки. Крім того, 

висловлюється думка, за якою існування нормальної ринкової економіки неможливе 

без існування ринку землі як одного з факторів виробництва. 
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У підрозділі 1.2. «Свобода договору як принцип права та її значення в 

земельному праві України» аналізується законодавче закріплення принципу свободи 

договору та його поширення на земельні правовідносини. Автором стверджується, 

що фактично цей принцип є похідним від принципу «дозволено все, що не 

заборонено законом», що закріплений в ст.19 Конституції України.  

Особливо увагу у підрозділі приділяється дії принципів цивільного 

законодавства та договірного права на земельні правовідносини. Попри те, що в 

Земельному кодексі України (далі ЗКУ) жодної згадки чи посилання на свободу 

договору не міститься, відзначено, що потреби у позитивному закріпленні принципу 

свободи договору в земельному законодавстві також не вбачається, оскільки 

«правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не 

може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством» (ч.1 ст.19 

Конституції України), з чого з необхідністю випливає існування принципу свободи 

договору у всіх відносинах, де це не суперечить закону. Автор дійшов висновку, що 

на жаль, сьогодні «за інерцією» правове регулювання земельних відносин часто 

розуміється консервативно, деякі науковці і особливо – практики відчувають 

потребу у позитивному формулюванні певних дозвільних норм, в обґрунтування 

чого іноді посилаються на положення ст.14 Конституції України, згідно з якою 

право власності на землю «набувається і реалізується … виключно відповідно до 

закону». 

Автором проаналізовані думки різних вчених з приводу проявів принципу 

свободи договору та зазначено, що на стадії укладання та виконання будь-якого 

договору можливо виділити наступні прояви принципу свободи договору в 

земельному праві України: свободу вступу контрагентів у договірні відносини; 

свободу вибору контрагента за договором; свободу вибору виду договору; свободу 

вибору контрагентами форми договору; свободу контрагентів у визначенні умов 

договору; свободу зміни договору; свободу розірвання договору. 

У підрозділі 1.3. «Правова природа обмеження дії принципу свободи договору в 

земельному праві» автором аргументовано, що існування абсолютної свободи 

договору є неможливим, оскільки це зумовлюється конфліктом публічних та 

приватних інтересів. Також варто зауважити, що через співставлення обмеження 

свободи договору та реалізації суб’єктивного права має бути досягнута максимальна 

вигода як для осіб, чиє право обмежується, так і для суспільства, тому деякі 

механізми, що наразі встановлені в законодавстві, наприклад, мораторій на 

відчуження земель сільськогосподарського призначення, є суспільно 

невиправданими.  

Автором також відзначається, що обмеження принципу свободи договору є 

похідним від обмеження права власності на земельну ділянку, є явищем 

міжнародним та наводить закордонні приклади обмежень принципу свободи 

договору в земельному праві. 

Наведене вище свідчить про те, що усі існуючі обмеження принципу свободи 

договору є неоднорідними, багатоаспектними та розглядалися зазвичай окремо один 

від одного. Для детального їх дослідження автором також пропонується 
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класифікація обмежень принципу свободи договору відповідно до класифікації 

проявів свободи договору. 

Проаналізувавши законодавство та доктринальні дослідження, що стосуються 

земельно-правових договорів, ми пропонуємо наступну класифікацію обмежень 

принципу свободи договору за їх дією на відповідних стадіях договірного процесу. 

Відповідно до цієї класифікації варто виділяти: 

1) обмеження волевиявлення контрагентів на вступ у договірні відносини. 

Прикладом може слугувати обов’язок продажу власником своєї земельної ділянки 

при викупі земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у випадках, 

встановлених законом;  

2) обмеження свободи вибору контрагента за договором. Такі обмеження 

втілюються, зокрема, у виборі співвласником земельної ділянки контрагента за 

договором купівлі-продажу земельної ділянки; 

3) обмеження виду договору, що укладається. Наприклад, у ч.2 ст. 34 ЗКУ 

встановлено, що іноземці та особи без громадянств можуть мати земельні ділянки 

для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди.  

4) обмеження вибору форми договору. Відповідні обмеження знаходять 

свій вияв у обов’язковості дотримання письмової форми договору, нотаріального 

посвідчення більшості земельно-правових договорів; 

5) обмеження у визначенні умов договору. Відповідні обмеження мають 

різнорідний характер, що зумовлюється існуванням великої кількості істотних умов 

договорів із земельними ділянками;  

6) обмеження щодо зміни умов договору. Прикладом може слугувати ч.1 

ст. 23 Закону України «Про оренду землі», яка встановлює, що орендна плата за 

земельні ділянки державної і комунальної власності, які передані в оренду для 

сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки;  

7) можливість, в передбачених законом випадках, розірвати договір без 

згоди іншої сторони. 

Розділ 2 «Свобода договору на різних стадіях земельно-договірних 

правовідносин» складається із семи підрозділів, в яких аналізуються різні прояви 

свободи договору на різних стадіях договірного процесу та їх обмеження. Особливу 

увагу приділено доцільності встановлення різноманітних обмежень на тій чи іншій 

стадії укладання договору.  

У підрозділі 2.1. «Свобода волевиявлення контрагентів на вступ у земельні 

договірні відносини» автор дійшов висновку, що по своїй суті свобода 

волевиявлення особи на вступ у договірні відносини полягає у можливості на 

власний розсуд контрагентів вирішувати, варто їм укладати договір, чи ні.  

Значну увагу автор приділив питанню обмеження свободи волевиявлення на 

вступ у договірні відносини. Для свободи волевиявлення як для  одного з проявів 

вказаного принципу також характерні обмеження. Свобода волевиявлення осіб на 

вступ у договірні відносини не є абсолютною. У доктрині цивільного права 

обмеження свободи волевиявлення особи на вступ у договірні відносини поділяють 

на три рівні: межі дієздатності певних учасників договірних відносин в частині 

укладання договору; межі вільного волевиявлення особи на вчинення правочину; 
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обмеження, дія яких розповсюджується тільки на певні договори: публічні 

договори, державне замовлення, попередній договір. 

Також автор стверджує, що положення чинного законодавства на сьогоднішній 

день сформовані так, що межі волевиявлення особи щодо реалізації права власності 

на землю безпосередньо залежать від наявності чи відсутності прямих вказівок 

закону, які визначають свободу власника вирішувати юридичну долю земельної 

ділянки.  

У даному підрозділі автором присвячено багато уваги судовій практиці, яка 

стосується можливості зобов’язати власника земельної ділянки укласти договір 

через суд. Автор дійшов висновку, що власника земельної ділянки не можна 

зобов’язати укласти договір, якщо на це не має прямої вказівки закону, оскільки це 

буде порушенням його права власності. Особа може лише вимагати відшкодування 

збитків, якщо сторони погодили умови укладання договору, однак власник потім 

ухилявся від його укладання.  

Проаналізовано також такі випадки обмеження свободи волевиявлення 

контрагента на вступ у договірні відносини, як відчуження земельних ділянок для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. У цьому випадку, суд 

вирішує переддоговірний спір і своїм рішенням заміняє дефектне волевиявлення 

однієї із сторін, встановлюючи договірні відносини. У контексті примусового 

відчуження земельної ділянки автор зазначає, що відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини для того, щоб втручання в право власності 

вважалось допустимим, воно не лише має служити законній меті в інтересах 

суспільства. Має також бути розумна співмірність між використовуваними 

інструментами й тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє 

особу власності чи обмежує право власності. Розумна рівновага має зберігатися між 

загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. 

Автор аналізує обов’язок іноземних осіб протягом року відчужити земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення та стверджує, що механізм 

примусового відчуження, передбаченого у ч.4 ст.81 та ч.4 ст. 82 ЗКУ, в 

законодавстві не закріплений, що породжує питання при практичній реалізації цієї 

норми. Ст.145 ЗКУ, яка покликана встановити відповідну процедуру, насправді 

конкретних правил не передбачає, обмежуючись (ч.2) вказівкою на те, що земельна 

«ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду». Це є безумовно 

негативним явищем, оскільки, по-перше, слід розуміти, що обмежуючи для певних 

суб’єктів можливість для набуття земельних ділянок у власність, держава тим самим 

зменшує ціну на землю, тобто зменшує розмір надходжень, які могли б отримати 

теперішні власники – селяни. По-друге, обмеження на набуття іноземцями земель у 

власність в Україні обмежує і надходження в Україну інвестицій – як у грошовій 

формі, так і у формі знань та навичок, необхідних для ведення сучасного сільського 

господарства. По-третє, якщо метою обмеження є запобігання концентрації – ця 

мета жодним чином не досягається: іноземці цілком можуть набувати величезні 

масиви земель на титулах оренди або емфітевзису. 

Також автор приділив багато уваги негативним наслідкам запровадження 

мораторію на відчуження певних земель сільськогосподарського призначення. 
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Проаналізовано альтернативні механізми контролю за обігом земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, зокрема, наведений досвід таких країн, як 

Німеччина, Франція, Іспанія, США, Болгарія. Автор вважає, що краще встановити 

суворий механізм контролю за обігом відповідних земельних ділянок, ніж 

забороняти його повністю.  

Значна кількість обмежень свободи волевиявлення особи на вступ у договірні 

відносини зумовлюються особливим правовим статусом певних суб’єктів. Ні у 

земельному законодавстві, ні у доктрині земельного права немає визначення 

земельної правоздатності, дієздатності чи правосуб’єктності. Автор, аналізуючи 

зміст ст.81 та ст. 82 ЗКУ, приходить до висновку, що обмеження у набутті певних 

категорій земель, що встановлені в цих статтях, є недоцільними та нелогічними, їх 

варто виключити із ЗКУ з огляду на наступне. Фактична заборона спільним 

підприємствам набувати землі сільськогосподарського призначення є незрозумілою, 

адже ці юридичні особи створенні в Україні і якщо планують купити землю в 

Україні, то очевидно, що і діяльність здійснюватимуть в Україні. Земля є 

нерухомістю, тобто вивезти її неможливо.  

У підрозділі 2.2. «Свобода вибору контрагента за договором у земельному 

праві» автор висловлює точку зору, за якою свобода вибору контрагента забезпечує 

досягнення оптимальних інтересів для власника майна при вступі у договірні 

відносини, оскільки дозволяє власнику керуватись власними мотивами при виборі 

контрагента. 

При обмеженні особи у виборі контрагента за договором для неї фактично 

встановлюються певні межі у виборі контрагента або на неї покладається обов’язок 

укласти договір із визначеним суб’єктом. Ці межі свободи вибору контрагента 

зумовлюються багатьма чинниками, до яких відносять особливості певного 

договору, особливості предмету цього договору, особливі вимоги до суб’єктного 

складу. З приводу особливих вимог до суб’єктного складу слід зазначити, що 

земельному праву України характерне встановлення особливих вимог до суб’єктів 

права власності на землю, у разі невідповідності яким особа не зможе набути у 

власність земельну ділянку. Відповідно, у разі, якщо особа не здатна бути 

контрагентом за договором, інший контрагент обмежується у виборі кола суб’єктів, 

з якими він може укласти договір, до кола якого вже не ввійдуть ті особи, які не 

можуть набувати у власність певну земельну ділянку. 

ЗКУ передбачає продаж на конкурентних засадах, тобто на земельних торгах, 

земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренда, 

суперфіцій, емфітевзис), у т.ч. разом з розташованими на них об’єктами нерухомого 

майна державної чи комунальної власності. ЗКУ в ч.2 ст.134 встановив великий 

перелік земельних ділянок або прав на них, які не підлягають продажу на земельних 

торгах. Значна частина винятків, передбачених у ч.2 ст.134 ЗКУ, є невиправданими. 

Зокрема, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у 

разі будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та 

місцевих бюджетів, можуть бути надані у постійне користування. Закріплення 

положення щодо надання земельних ділянок підприємствам, установам і 

громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним 
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творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні є також недоцільним, оскільки, 

за загальним правилом, юридичні особи мають загальну правосуб’єктність, ніщо не 

завадить виписати установчі документи так, щоб мати привід вважатися 

«підприємством у сфері мистецтв». Включення випадків передачі громадянам 

земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого 

селянського господарства до згаданого переліку також відкриває шлях для 

численних корупційних зловживань з боку розпорядників такими землями. 

За загальним правилом власник земельної ділянки може вирішувати, кому її 

продати або передати в користування. Однак свобода вибору контрагента за 

договором у земельному праві може обмежуватись встановленим переважним 

правом купівлі певних земель. Однією з особливостей земельного права є наявність 

великої кількості різновидів переважних прав. Земельне законодавство не 

встановлює порядку реалізації права учасника спільної часткової власності на 

переважну купівлю. Проте жодних проблем у випадку із правом переважної купівлі 

частки у спільній власності це не спричиняє, оскільки відповідні відносини детально 

врегульовані ст.362 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Водночас, 

застосувати передбачений ст.362 ЦКУ механізм реалізації переважного права, 

встановленого ст.130 ЗКУ, неможливо. Особливістю переважного права купівлі 

земельної ділянки у цьому випадку є те, що воно надане фактично невизначеному 

колу суб’єктів. Зокрема, ч.2 ст.130 ЗКУ встановлює, що переважне право купівлі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, 

які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється 

продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування. У 

законодавстві досі не сформований механізм реалізації переважного права купівлі 

земельної ділянки згідно із ст.130 ЗКУ.  

У підрозділі 2.3. «Свобода вибору виду договору у земельному праві» зазначено, 

що свобода вибору виду договору проявляється в тому, що учасники договірних 

відносин вільні обирати будь-який договір, який вони бажають укласти.  

Однак постає запитання, чи можна у земельних договірних відносинах укласти 

змішаний договір чи договір, що не передбачений цивільним законодавством. 

Відповідь на це запитання ґрунтується на тому, що до відносин, що виникають на 

основі змішаних договорів, застосовуються положення про договори, які є 

елементами змішаного договору. Тобто, за таких умов сторони фактично не 

відступають від положень цивільного законодавства, а лише змішують положення 

про певні види договорів, зберігаючи природу цивільного договору. Тому, на думку 

автора, сторони можуть врегулювати земельні відносини, обравши змішаний 

договір. 

Свобода визначення виду договору обмежується саме тим колом прав та 

обов’язків, які сторони бажають взяти на себе. Визначальним критерієм, виходячи з 

якого здійснюється вибір виду майбутнього договору, є юридична мета сторін, 

тобто їхнє спільне бажання настання певних наслідків від укладення договору. Таке 

бажання сторін, а отже, і юридична мета договору, є своєрідним спільним 

знаменником, окресленим у результаті узгодження інтересів сторін. 
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Хоч цивільне законодавство і не містить прямих заборон обирати для 

укладання певний вид договору щодо нерухомості, однак, у зв’язку із особливістю 

предмету регулювання земельне законодавство встановлює певні обмеження у 

виборі виду договору. Перш за все, особливим правовим статусом наділені органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, договір міни земельної ділянки і договір дарування, однак лише на користь 

держави та територіальних громад, складають вичерпний перелік видів договорів 

щодо відчуження земельних ділянок, що уповноважені укладати органи державної 

влади чи місцевого самоврядування. Однак, обмеження кола договорів у сфері 

земельних відносин, що можуть укладатись даними органами, не відповідає 

вимогам часу з огляду на стрімкий розвиток ринкових відносин, у яких держава та 

територіальна громада також бере активну участь. 

Обмеження свободи вибору договору також пов’язані із правосуб’єктністю 

деяких учасників договірних відносин. Зокрема, це пов’язано із забороною таким 

суб’єктам набувати у власність певні категорії земельних ділянок. Загальним 

положенням з цього приводу є ч.3 ст. 145 ЗКУ, відповідно до якої особа, до якої 

переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право 

власності на землю, має право отримати її в оренду. Ця норма була конкретизована, 

зокрема, у ч.2 ст.35 ЗКУ, відповідно до яких іноземці та особи без громадянства 

можуть мати земельні ділянки для індивідуального або колективного садівництва на 

умовах оренди. Зі змісту цих положень може скластися враження, що відповідні 

особи можуть укладати лише договори оренди земельних ділянок, які не можуть 

належати їм на праві власності. Втім, таке враження помилкове. Будь-який суб’єкт 

без спеціального повноваження (дозволу) може отримувати земельні ділянки не 

лише в оренду, а і на інших правових титулах (емфітевзис, суперфіцій, сервітут, 

необмежене коло зобов’язальних прав щодо використання земельних ділянок). 

Регулювання створюється не шляхом встановлення дозволів, а, навпаки, шляхом 

позитивного встановлення обмежень та заборон. Таким чином, наведені вище норми 

лише забороняють укладати договори, спрямовані на набуття певних земельних 

ділянок у власність, оскільки із тлумачення ч.5 ст.22 ЗКУ зрозуміло, що іноземці не 

належать до суб’єктів права власності на відповідні земельні ділянки. 

У підрозділі 2.4. «Свобода вибору контрагентами форми договору у земельному 

праві» приділено увагу питанню форми договору щодо земельної ділянки. Автор 

стверджує, що у порівняні із загальними правилами цивільного законодавства, за 

якими сторони є вільними у виборі форми договору, у земельному законодавстві 

свободи майже немає.  

Умовно можна поділити цивільно-правові договори щодо земельних ділянок на 

дві основні групи: договори про перехід права власності на земельну ділянку 

(купівля-продаж, міна, дарування, договір про задоволення вимог кредитора у 

відносинах іпотеки та ін.) та договори про встановлення права користування 

земельною ділянкою (договір оренди та договори про встановлення сервітуту, 

емфітевзису та суперфіцію). Для цих груп договорів встановлюються різні вимоги 

щодо форми договору. Для договорів про перехід права власності на земельну 

ділянку відповідно до ч.1 ст.132 ЗКУ обов’язковими є письмова форма договору та 
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його нотаріальне посвідчення. Щодо договорів про встановлення права 

користування земельною ділянкою, то вимог щодо їх нотаріального посвідчення 

законодавство наразі не встановлює, хоч доволі тривалий період договори оренди 

земельної ділянки підлягали обов’язковому нотаріальному посвідченню. 

Автором також висловлюється думка про те, що нотаріальне посвідчення є 

також формою договору. Перш за все, про нотаріальне посвідчення договору йде 

мова у ст.639 ЦКУ, що має назву «Форма договору». Крім того, у ст.245 ЦКУ 

зазначено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до 

закону має вчинятися правочин. При цьому довіреність має нотаріально 

посвідчуватись в разі, якщо правочин нотаріально посвідчується. 

Аналізуючи доцільність встановлення законодавчої вимоги щодо обов’язкового 

нотаріального посвідчення договорів про перехід права власності на земельну 

ділянку, автор дійшов висновку, що нотаріальне посвідчення обтяжує оборот, тому 

повинно вимагатися лише в тих випадках, коли шкода для обороту компенсується 

тими вигодами, які надає нотаріальне посвідчення.  

Щодо форми договору сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, то законодавством 

не встановлено вимог до форми цих договорів, однак враховуючи положення ЦКУ 

(зокрема, ст.ст.182, 208, 209), відповідні договори укладаються в письмовій формі 

та, за бажанням сторін, можуть бути посвідчені нотаріально. Наразі відсутність 

вимоги щодо обов’язкового нотаріального посвідчення згаданих видів договорів не 

призвела до якихось негативних явищ. 

У підрозділі 2.5. «Свобода контрагентів у визначенні умов договору у 

земельному праві» зазначається, що поряд із свободою визначення умов договору, 

що закріплена в ст.627 ЦКУ, для забезпечення стабільності договірного процесу на 

сторони договору покладається обов’язок визначати деякі умови відповідно до 

певних обов’язкових правил або ж приймати умови, безпосередньо визначені 

імперативними нормами. 

Для земельного права характерним є встановлення великого переліку істотних 

умов договору на законодавчому рівні. Такі умови закріплені в ст.132 ЗКУ та ст.15 

Закону України «Про оренду землі». При цьому істотні умови, передбачені 

земельним законодавством, частково дублюють, а частково – доповнюють істотні 

умови, що вимагаються для відповідних договорів цивільним законодавством. 

Із аналізу ч.2 ст.132 ЗКУ автор дійшов висновку, що значна кількість позицій, 

закріплених у ній, насправді ніяк не впливає на права і обов’язки сторін договору 

про відчуження земельної ділянки, а отже, не можуть вважатися істотними умовами 

договору, у т.ч. для цілей ст.638 ЦКУ. 

Законодавцем помилково віднесено до умов договору назву сторін та вид 

угоди, оскільки перша не формується волею сторін, сторони лише зазначають свої 

імена (назви) та «реквізити», що дозволяють їх ідентифікувати. Вид же угоди 

випливає із її змісту. Автором також проаналізовано судову практику з приводу 

розуміння положення про предмет договору як про істотну умову договору та про 

те, чи повинні сторони зазначати всі ознаки, що закріплені в ст.14 Закону України 

«Про оренду землі» (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної 

ділянки). З цього приводу автор вказує, що достатньо ідентифікувати земельну 
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ділянку у будь який спосіб, щоб була узгоджена така істотна умова як об’єкт 

(предмет) договору.   

Висловлена також думка, що зменшення кількості істотних умов договору 

оренди землі безумовно є позитивними, оскільки надмірна зарегульованість 

призводила до значної кількості спорів щодо визнання недійсними договорів оренди 

землі з самих різноманітних підстав: відсутності у договорі вказівки на форму 

орендної плати, санкцій за порушення договору, умов збереження стану та умов 

використання земельної ділянки, акту визначення меж земельної ділянки в натурі і 

навіть дати укладення договору або дати прийому-передачі земельної ділянки тощо. 

У підрозділі 2.6. «Свобода зміни договору у земельному праві» автор аналізує 

свободу договору на етапі його виконання.  

Свобода розірвання договору можлива лише для контрагентів за договором, 

оскільки є явищем похідним від свободи укладання договору, яка реалізується між 

конкретно визначеними контрагентами. Це означає, що між контрагентами існує 

взаємне правовідношення, і можливість розірвати його в односторонньому порядку 

за будь-яких умов поставила б під сумнів стабільність договірних відносин. 

З огляду на вказане, можна виділити свободу зміни договору за згодою 

контрагентів та свободу зміни договору в односторонньому порядку. 

У ч.2 ст. 651 ЦКУ закріплено, що договір може бути змінено за рішенням суду 

на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та 

в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення 

стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною 

мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. До 

таких обставин автор, проаналізувавши судову практику, відносить порушення 

цільового призначення земельної ділянки, умов її використання чи орендної плати, 

що встановлена за домовленістю сторін. 

Крім того, договір оренди землі може бути розірваний у разі невиконання 

сторонами обов’язків, що передбачені Законом України «Про оренду землі». До них 

відносяться використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з 

договором оренди; дотримання екологічної безпеки землекористування та 

збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил; 

своєчасне внесення орендної плати тощо. 

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є 

податком, розмір якого залежить від волі законодавчого регулювання. На особливий 

розгляд заслуговує ситуація, коли, внаслідок змін до законодавства, встановлений 

договором розмір орендної плати перестає відповідати мінімальній межі, 

встановленій законом. Вбачається, що із принципу свободи договору випливає, що 

навіть у цьому випадку договір не лише не змінюється автоматично, але і не може 

бути змінений на вимогу однієї із сторін, оскільки зміна законодавчо встановленого 

розміру орендної плати не належить до обставин, що згідно із законом (ст.652 ЦКУ) 

дають підстави для подібних вимог. 

Загалом законодавче обмеження розміру орендної плати за землі державної і 

комунальної власності по своїй суті також є обмеженням свободи договору. Автор 

стверджує, що це є негативним явищем з огляду на те, що в цьому випадку сторони 
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не можуть піддати спільні правовідносини ринковому регулюванню, самим 

визначивши орендну плату, а зобов’язані керуватись адміністративно встановленим 

розміром податку. Це негативно впливає на розвиток орендних відносин, оскільки 

сторони позбавлені відносної самостійності, а встановлений законодавчо розмір 

податку (він же розмір орендної плати) не може у всіх випадках врахувати 

специфіку орендованої земельної ділянки. 

У підрозділі 2.7. «Свобода розірвання договору у земельному праві» 

проаналізований такий прояв свободи договору, як свобода розірвання договору. 

Автором стверджується, що свобода розірвання договору, як і свобода зміни 

договору, на етапі його виконання залежить від волевиявлення одного чи обох 

контрагентів. Залежно від механізму реалізації цього прояву свободи договору 

можна виділяти розірвання договору за згодою контрагентів та розірвання договору 

в односторонньому порядку. 

Оскільки договір є домовленістю між двома чи більше контрагентами, то, за 

загальним правилом, розірвання договору здійснюється за домовленістю сторін, 

якщо інше не встановлено договором чи законом (ст.651 ЦКУ). 

Практика свідчить, що трапляються випадки подачі орендарями власникам 

земельних ділянок заяв про добровільну відмову від права користування земельною 

ділянкою. При цьому орендарі мотивують свої дії ч.1 ст.141 ЗКУ, яка визнає 

добровільну відмову як  підставу припинення права користування земельною 

ділянкою. Використання добровільної відмови до оренди землі як підстави її 

припинення є спірним. На це вказує те, що ст.142 ЗКУ, присвячена добровільній 

відмові, регулює лише питання добровільної відмови від права власності та права 

постійного користування земельною ділянкою і не згадує про право оренди. У 

Законі України «Про оренду землі» вказано, що договір може бути припинений за 

згодою сторін, та у випадках, до яких добровільна відмова не належить. Крім того, 

можливість добровільно відмовитись від права оренди земельної ділянки 

дестабілізує орендні відносини та поставила б орендаря та орендодавця в нерівне 

становище, оскільки підстави розірвання договору орендодавцем були б більш 

обмеженими, ніж добровільна відмова орендаря.  

Виникають також окремі категорії спорів – щодо розірвання попереднього 

договору, щодо розрахунків за користування земельною ділянкою до переукладення 

договору (між власником земельної ділянки і попереднім власником будівлі, між 

власником земельної ділянки і новим власником будівлі, між попереднім та новим 

власником будівлі). Втім, така практика видається хибною. Положення статей 377 

ЦКУ, ст.120 ЗКУ, ст.ст.7 та 31 Закону України «Про оренду землі» слід розуміти 

саме у тому сенсі, що перехід права оренди до нового власника будівлі відбувається 

автоматично. 

Існують судові рішення, які виходять із того, що термін «використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням» у розумінні ст.24 Закону України 

«Про оренду землі» поширюється і на випадки утримання від будь-якого 

використання цієї земельної ділянки. Подібний підхід виглядає спірним. На відміну 

від нецільового використання земельної ділянки, її невикористання зазвичай не 

лише не завдає шкоди земельній ділянці, а, навпаки, корисне для неї. Тому 
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розширене тлумачення букви закону не є виправданим з точки зору мети правового 

регулювання. Таким чином, невикористання земельної ділянки є підставою для 

розірвання договору лише тоді, коли обов’язок певного використання встановлений 

договором. 

Автор також доводить, що договором може бути встановлено обов’язок 

певного використання земельної ділянки в межах цільового призначення, що 

відповідає певній категорії земель. Наприклад, договором може бути встановлено 

обов’язок будівництва конкретного об’єкта на земельній ділянці житлової та 

громадської забудови. Як підтвердження автор наводить посилання на приклади із 

судової практики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та вирішення наукового 

завдання із дослідження реалізації принципу свободи договору у земельному праві 

України, що відбивається у нижченаведених висновках: 

1. У земельному праві під свободою договору варто розуміти можливість сторін 

укладати поіменовані, непоіменовані чи змішані договори, предметом яких 

виступають земельні ділянки, вибір контрагента, визначення умов договору з 

урахуванням вимог земельного та цивільного законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості.  

2. Земля має виключне економічне, екологічне та політичне значення для 

існування держави та життєдіяльності суспільства в цілому. Саме тому регулювання 

земельних відносин має здійснюватися із обачністю, а здійснення правочинів щодо 

земельних ділянок ретельно регламентуватися із метою запобігання негативним 

явищам у земельних відносинах. Втім, виняткова цінність землі не повинна бути 

універсальним виправданням для обмеження свободи договору.  

3. Проаналізувавши законодавство та доктринальні дослідження, що 

стосуються земельно-правових договорів, для цілей даного дисертаційного 

дослідження, автор пропонує наступну класифікацію обмежень принципу свободи 

договору за їх дією на відповідних стадіях договірного процесу. Відповідно до цієї 

класифікації варто виділяти: 

1) обмеження волевиявлення контрагентів на вступ у договірні відносини;  

2) обмеження свободи вибору контрагента за договором; 

3) обмеження виду договору, що укладається;  

4) обмеження вибору форми договору; 

5) обмеження у визначенні умов договору;  

6) обмеження щодо зміни умов договору; 

7) обмеження у розірванні договору.  

4. Аналіз законодавства України дозволяє виділити три групи обмежень 

свободи волевиявлення особи при укладанні договору залежно від характеру  

нормативних приписів:  
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1) обмеження, які покладають на власника земельної ділянки обов’язок укласти 

договір, тобто такі, що опосередковуються можливістю примусового укладання 

договору.  

2) обмеження свободи волевиявлення особи на вступ у договірні відносини, які 

становлять собою пряму заборону на укладення певного договору.  

3) обмеження, які покладають на контрагентів обов’язок виконати певні умови 

для подальшого укладення договору. 

5. У законодавстві України наявна велика кількість положень, які передбачають 

обов’язок власників земельних ділянок укладати земельно-правові договори. Саме 

їх існування зумовлює появу механізму спонукання до укладення договору, який 

слід сприймати як одне з найбільш суттєвих обмежень свободи договору. 

Спонукання до укладення договору не слід вважати окремим способом захисту 

цивільних прав, воно є лише одним із проявів такого способу захисту, як зміна 

правовідношення. Виходячи з цього, застосування такого інституту видається 

можливим лише тоді, коли укладення певного договору вимагається законом, проте 

одна із сторін недобросовісно ухиляється від його укладення.  

6. Не виглядають виправданими такі обмеження свободи волевиявлення особи 

на вступ у договірні відносини як мораторій на відчуження основної частини земель 

сільськогосподарського призначення (п.15 розд. Х ЗКУ), обмеження для іноземців 

та іноземних юридичних осіб набувати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення у власність, включаючи обов’язок продажу набутих в порядку 

спадкування земельних ділянок (ст.ст.22, 81, 82 ЗКУ), обмеження щодо кола осіб, 

які можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (ст.130 ЗКУ).  

7. З метою вилучення «недіючих» норм із ЗК пропонуємо виключити ст.32 ЗК, 

оскільки на сьогоднішній день законодавством не передбачене існування 

«несільськогосподарських підприємств», а всі юридичні особи володіють загальною 

правосуб’єктністю. 

8. При обмеженні особи у виборі контрагента за договором для неї фактично 

встановлюються певні межі у виборі контрагента або на неї покладається обов’язок 

укласти договір із визначеним суб’єктом. Ці межі свободи вибору контрагента 

зумовлюються багатьма чинниками, до яких відносять особливості певного 

договору, особливості предмету цього договору, особливі вимоги до суб’єктного 

складу. З приводу особливих вимог до суб’єктного складу слід зазначити, що 

земельному праву України характерне встановлення особливих вимог для суб’єктів 

права власності на землю, у разі невідповідності яким особа не зможе набути у 

власність земельну ділянку. Відповідно, у разі, якщо особа не здатна бути 

контрагентом за договором, інший контрагент обмежується у виборі кола суб’єктів, 

з якими він може укласти договір, до кола якого вже не ввійдуть ті особи, які не 

можуть набувати у власність певну земельну ділянку. 

9. Значна частина винятків із загального правила про укладення договорів із 

земельними ділянками державної та комунальної власності на земельних торгах (ч.2 

ст.134 ЗКУ) є невиправданими. Враховуючи це, пропонується виключити абз.7 ч.2 

ст.134 ЗКУ та виключити із абз. 16 ч.2 ст.134 ЗКУ положення щодо передачі 
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земельних ділянок громадянам для ведення фермерського господарства та ведення 

особистого селянського господарства. 

10. Аналізуючи обмеження свободи вибору контрагента за договором у 

земельному праві, варто зазначити, що більшість з них не є обґрунтованими та 

системними. Так, встановлення переважного права купівлі земель 

сільськогосподарського призначення у ст.130 ЗКУ є недоцільним з огляду на 

відсутність механізму його реалізації, фактично ця норма є «мертвою». Більше того, 

конструкція переважних прав на купівлю землі як така не відповідає вимогам ринку 

земель, надміру його обтяжуючи. З огляду на сказане, автор пропонує виключити 

ч.2 ст.130 ЗКУ. 

11.  Істотні умови договорів, що опосередковують перехід права власності на  

земельну ділянку закріплені, у ст.132 ЗКУ. Оскільки виправданих спеціальних 

правил дана стаття не передбачає, обґрунтована доцільність її виключення.  

12. Віднесення орендної плати за землі державної і комунальної власності до 

податку по своїй суті також є обмеженням свободи договору. На нашу думку, це є 

негативним явищем з огляду на те, що в цьому випадку сторони не можуть піддати 

правовідносини між ними ринковому регулюванню, самим визначивши орендну 

плату, а зобов’язані керуватись законодавчо встановленим розміром податку. Це 

негативно впливає на розвиток орендних відносин, оскільки сторони позбавлені 

відносної самостійності, а встановлений законодавчо розмір податку (він же розмір 

орендної плати) не може у всіх випадках врахувати специфіку орендованої 

земельної ділянки. 

13. На практиці виникають суперечності щодо розуміння такої підстави 

розірвання договору оренди землі, як використання земельної ділянки не за 

цільовим призначенням. Іноді під використанням земельної ділянки не за цільовим 

призначенням розуміють також відсутність проведення будь-яких робіт по 

використанню земельної ділянки за цільовим призначенням. Подібний підхід 

виглядає спірним. На відміну від нецільового використання земельної ділянки, її 

невикористання зазвичай не лише не завдає шкоди земельній ділянці, а, навпаки, 

корисне для неї. Тому розширене тлумачення букви закону не є виправданим з 

точки зору мети правового регулювання. Таким чином, невикористання земельної 

ділянки є підставою для розірвання договору лише тоді, коли обов’язок певного 

використання встановлений договором. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко В. В. Реалізація принципу свободи договору в земельному праві 

України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06. – земельне право, аграрне право, екологічне право, 

природоресурсне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2016. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена 

актуальним теоретичним та практичним питанням, пов’язаним із реалізацією 

принципу свободи договору у земельних правовідносинах. 

У роботі досліджено співвідношення норм цивільного та земельного 

законодавства у контексті регулювання договірних земельних відносин та 

поширення дії свободи договору на відповідні правочини. Автором визначено 

обмеження дії принципу свободи договору відносно договорів щодо земельних 

ділянок, які виявляються на кожній зі стадій договірного процесу. 

У дисертаційному дослідженні на підставі правового аналізу чинного 

законодавства України та наукових праць, було виявлено ряд недоліків та прогалин  

у правовому регулюванні відносин, пов’язаних із застосуванням свободи договору. 

Розроблено пропозиції з удосконалення земельного законодавства у сфері 

договірних відносин. 

Ключові слова: земля, свобода договору, принцип, земельна ділянка, 

контрагент, договірні відносини.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шевченко В. В. Реализация принципа свободы договора в земельном праве 

Украины. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06. - Земельное право, аграрное право, экологическое право, 

природноресурсное право. - Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2016. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной актуальным теоретическим и практическим вопросам, связанным с 

реализацией принципа свободы договора в земельных правоотношениях. 

В работе исследованы соотношения норм гражданского и земельного 

законодательства в контексте регулирования земельных договорных отношений. 

Автором определены ограничения действия принципа свободы договора в 

отношении договоров по земельным участкам на каждой из стадий договорного 

процесса. 

Установлено, что все существующие ограничения принципа свободы договора 

являются неоднородными, многоаспектными и рассматриваются обычно отдельно 

друг от друга. Поэтому для детального и последовательного изучения правовой 
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природы ограничений права собственности на земельный участок и соответственно, 

ограничения принципа свободы договора приведена их классификация. 

Выяснен правовой режим земельного участка как объекта рыночного оборота и 

определена сфера применения принципа свободы договора и объем его 

распространения на земельные правоотношения. 

Проанализировано влияние механизма правовых ограничений свободы 

договора на становление рынка земли в Украине и высказана позиция, по которой 

полноценный переход к эффективной рыночной экономике невозможен без 

применения частноправовых принципов регулирования земельных 

правоотношений, включая принцип свободы договора. 

В диссертационном исследовании на основании правового анализа 

действующего законодательства Украины и научных работ, был выявлен ряд 

недостатков и пробелов в правовом регулировании отношений, связанных с 

применением свободы договора. Разработаны предложения по совершенствованию 

земельного законодательства в сфере договорных отношений. 

Ключевые слова: земля, свобода договора, принцип, земельный участок, 

контрагент, договорные отношения. 
 

 

SUMMARY 

Shevchenko V.  Realization of the principle of freedom of contract in the land 

law of Ukraine. – On the right of the manuscript. 

The dissertation for obtaining academic degree of the candidate of legal sciences with a 

specialization 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural Resources 

Law. –Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2016. 

The dissertation is an independent completed scientific work, which is devoted to 

important theoretical and practical issues related to the implementation of the principle of 

freedom of contract in land relations. 

The work deals with the issues of application of civil and land legislation regulation 

to contract land relationships in the context of freedom of contract. The author defines 

limitations of the freedom of contract principle regarding the stages of the contractual 

process. 

The dissertations is based on the legal analysis of the current legislation of Ukraine 

and legal doctrine. It revealed a number of shortcomings and gaps in the legal regulation 

of relations related to the application of freedom of contract. The suggestions on 

improving the current land law legislation in this relation were suggested.  

Keywords: land, freedom of contract, principle, land plot, counterparty, contractual 

relations. 

 


