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Актуальність теми. Земля -  це цінний і унікальний природний 

ресурс, який не тільки забезпечує суверенність та незалежність будь-якої 

держави, а й забезпечує її функціонування.

Процес становлення ринкової економіки в Україні і проголошення 

права приватної власності на землю зумовили проведення цілої низки 

реформ, що у свою чергу призвело до кардинальних змін земельних 

відносин, які характеризуються скасуванням монополії державної власності 

на землю, різноманіттям форм власності, розподілом земельних ділянок 

тощо. Такі процеси реформування земельних відносин сприяли становленню 

обігу земель та ринку земель, які є інструментом і одночасною гарантією 

реалізації конституційного права власності на землю. Тому одним із 

головних напрямів економічних реформ, які було обрано в Україні -  це 

здійснення перетворень саме у сфері земельних відносин, зокрема щодо 

становлення функціонального земельного обігу.

В умовах глобалізації як всесвітнього процесу, виходячи із 

сформованої світової практики, інститути земельного права повинні бути в 

пріоритеті серед інших інститутів цивільного законодавства, оскільки саме
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земельне законодавство визначає форми реалізації земельної власності а 

також межі залучення землі у сферу цивільного обігу.

Тенденції розвитку земельного законодавства сучасного світу і 

правозастосовної практики земельних відносин у різних країнах 

демонструють, що принциповим стає питання вдосконалення правового 

регулювання земельних відносин у сфері обігу земель. У цьому контексті 

проблема імплементації зарубіжного досвіду щодо правового регулювання 

обігу земель в українську практику та науку вимагає комплексного наукового 

дослідження з метою вироблення теоретичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо вирішення цієї складної проблеми.

Все вищевказане обумовлює актуальність теми дисертаційного 

дослідження В.М. Льовочкіної. У багатьох наукових розробках 

розглядаються різні аспекти порівняльно-правового аналізу обігу земель в 

Україні та інших державах, однак на даний час відсутні комплексні науково- 

дослідні роботи з вивчення даного питання. Тому особливу цінність роботи 

складає цілісне дослідження земельного законодавства та системи обігу землі 

саме в Китайській Народній Республіці, земельне право якої до сьогодні 

глибоко у науковій літературі не досліджувалось. Вбачається, що вибір 

дисертанта є надзвичайно вдалим та продуманим, оскільки КНР сьогодні 

посідає почесне місце серед світових держав-лідерів, досвід якої заслуговує 

на вивчення та наукове дослідження.

Отже можливо стверджувати, що дисертаційна робота 

В.М. Льовочкіної є актуальною та такою, що відповідає нагальним 

потребам сьогодення.

Рецензована дисертація є першою вдалою спробою комплексного 

порівняльного аналізу правового регулювання обігу земель за 

законодавством України та КНР, що обумовлює новизну дисертаційного 

дослідження. Така комплексність у першу чергу забезпечується 

багатогранністю дослідження, яке охопило найважливіші аспекти, зазначеної 

вище проблематики.
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За своїми масштабами, новизною, проблематикою, суспільною та 

науковою значущістю обрана тема цілком відповідає основним напрямкам 

наукової спеціальності 12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне право.

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

Дисертаційне дослідження Льовочкіної В.М. виконане на основі та у рамках 

бюджетної теми «Доктрина права у правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти», що досліджувалась на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 

116БФ042-01, номер державної реєстрації 0101611006631).

Дисертація характеризується високим ступенем обґрунтованості та 

достовірності сформульованих наукових положень, висновків та пропозицій.

Зі змісту дисертації вбачається, що дисертація відповідає і іншим 

оціночним критеріям, таким як ступінь аргументації наукових положень, 

методологічна обґрунтованість, оригінальність суджень, достатність в 

поєднанні теоретичних положень і емпіричного матеріалу, критичний аналіз 

законодавства, логічна послідовність розвитку концептуальної ідеї 

дисертації.

Робота написана самостійно, автор виявила творчий підхід у 

вирішенні поставлених перед собою завдань. Також Льовочкіна В.М. вміло 

обрала та використала методи дослідження, відповідно до об’єкта та 

предмета дослідження, мети та задач дисертаційного дослідження.

Вивчення змісту дисертаційного дослідження дозволяє зробити 

висновок про те, що автор пропрацював значний обсяг доктринальної 

літератури і нормативних актів, у тому числі КНР, що забезпечило 

належну теоретичну обґрунтованість наукового дослідження.

Робота відрізняється логічністю структури, чіткістю і ясністю 

викладу матеріалу.

Зокрема, дисертаційне дослідження складається зі вступу, двох

розділів, що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних
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джерел та додатків у вигляді перекладів основних нормативно-правових актів 

КНР у сфері регулювання обігу земель, що додатково підкреслює цінність 

роботи В.М. Льовочкіної.

У розділі 1 «Теоретико-правові засади обігу земель в Україні та КНР» 

Льовочкіна В.М. розглянула існуючі доктринальні позиції до визначення 

поняття «обіг земель» та «ринок земель», обгрунтувала та сформулювала 

авторське визначення вказаних понять, дослідила та систематизувала 

передумови розвитку інституту обігу земель в КНР та Україні.

Також, дисертант зробила вагомий внесок у науку, вперше провівши 

глибокий історичний аналіз розвитку законодавства щодо регулювання обігу 

земель в Китаї, що додатково характеризує новизну дисертаційного 

дослідження. Так, у підрозділі 1.2. «Розвиток та особливості системи 

земельного законодавства КНР та України, у тому числі щодо обігу земель» 

Льовочкіна В.М. лаконічно та обґрунтовано розкрила історичні особливості 

розвитку українського та китайського законодавства у сфері становлення 

обігу земель, а також достатньо глибоко дослідила специфіку китайського 

суспільства, його відношення до інституту права приватної власності на 

землю та правові традиції регулювання земельних відносин, у тому числі 

щодо обігу земель в Китаї.

Варто підтримати висновок автора про те, що сучасне китайське 

законодавство в цілому зберегло стародавні ідеї та розуміння земельних 

правовідносин, а також традиції і звичаї їх регулювання. У цьому контексті у 

роботі здійснено ґрунтовний аналіз та вдало розкрито зміст стародавнього 

китайського звичаю Діань, а також доведено його вплив на сучасний 

розвиток обігу земель в Китаї (с. 43-44).

Також, Льовочкіна В.М. зробила науковий огляд та дала 

характеристику сучасним нормативно-правовим актам КНР у сфері обігу 

земель, що в черговий раз підкреслює новизну проведеного дослідження.

Заслуговує на позитивну оцінку і те, що дисертант приділила увагу та 

дала характеристику особливостям системи земельних відносин у сфері обігу
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земель в таких особливих адміністративних районах як Гонконг та Макао 

(с.55).

У підрозділі 1.3. «Порівняльний аналіз загальних засад та принципів 

правового механізму обігу земель за законодавством України та КНР» 

дисертант цілком доречно стверджує, що правовий механізм регулювання 

тих чи інших суспільних відносин являє собою складний багатогранний 

процес взаємодії певних юридичних засобів і принципів, які забезпечують 

дієвість та ефективність такого процесу. У зв’язку із цим існує необхідність 

проведення дослідження та аналізу конкретних принципів відповідного 

правового регулювання обігу земель.

Аналіз дисертації дає можливість погодитись із висновком 

В.М. Льовочкіної, що КНР має чітку логічну та достатньо розвинуту систему 

базових принципів організації земельних відносин, за допомогою яких Китай 

проводить досить ефективні та цілеспрямовані реформи у сфері обігу земель 

(с.56).

У розділі 2 «Особливості правових форм обігу земель в Україні та 

Китайській Народній Республіці» дисертантом досліджено китайську 

систему речових прав на землю у контексті обігу земель, проведено аналіз 

основних форм обігу земель в КНР та порівняно їх з відповідними формами в 

Україні, а також проведено порівняльний аналіз обігу земель в КНР та 

Україні на підставі цивільно-правових угод.

У підрозділі 2.1. «Система речових прав на землю як основа обігу 

земель» дисертант обґрунтовано розкриває загальні особливості речових 

прав на землю і специфіку їх обігу за законодавством України та КНР, а 

також робить аргументовані висновки щодо наявності спільних та відмінних 

рис регулювання відповідного обігу земель у порівнюваних державах (с. 117- 

118). Автором вдало проаналізовано основні види речових прав на землю як 

основу їх обігу (с. 103-104), а також наведено комплексну характеристику 

системи речових прав на землю в Україні та Китаї.

Акцентуючи увагу на позитивних моментах дисертаційної роботи,
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слід зазначити, що автор робить правильний висновок, відповідно до якого 

Україна та Китай мають аналогічні засади цивільного права щодо розуміння 

та регулювання речових прав, у тому числі на землю, що у свою чергу 

дозволяє проводити порівняльний аналіз обігу земель обох держав (с.98).

В дисертації є й інші положення та висновки, які мають характер 

наукової новизни та можуть характеризуватись як внесок автора в науку 

земельного права, у тому числі у сфері обігу земель.

Зокрема, у підрозділі 2.2. «Встановлення речових прав щодо земель 

державної та колективної власності» В.М. Льовочкіною досліджено та 

розглянуто основні аспекти обігу земель державної та колективної власності. 

Про належний теоретичний рівень роботи свідчить запропонована автором 

власна класифікація системи землекористування в Китаї. У дисертаційній 

роботі автор обгрунтовано розкриває сутність кожної із вказаних форм обігу, 

що має свою специфіку (с. 120-121; с. 128-129).

Цілком логічним та обґрунтованим є висновок автора, що 

довгострокове відступлення права землекористування (від ЗО до 70 років) з 

економічної точки зору є прототипом права приватної власності на землю у 

завуальованій формі (с. 125).

Також новизною характеризуються положення дисертації щодо 

дослідження та розкриття змісту системи землекористування землями 

колективної власності у Китаї, яка функціонує у формі сімейного підряду або 

так званої системи побутової відповідальності (с. 128).

У підрозділі 2.3. «Порівняння обігу земель за цивільно-правовими 

угодами в Україні та Китаї» В.М. Льовочкіна окремо дослідила форми обігу 

земель за цивільно-правовими угодами в Китаї та вдало здійснила їх 

порівняльний аналіз з Україною. На підставі проведеного аналізу 

законодавства України та КНР щодо правового регулювання правочинів із 

землею автором достатньо змістовно визначено спільні та відмінні риси 

такого регулювання в обох державах (с. 156; 160).

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Наукове
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і практичне значення дисертаційної роботи В.М. Льовочкіної полягає у 

комплексному системному дослідженні проблематики правового 

регулювання обігу земель в Україні та здійсненні його порівняльного аналізу 

із досвідом КНР у даній сфері.

Теоретичні висновки даного дослідження можуть стати підгрунтям 

для подальших наукових досліджень у сфері правового регулювання обігу 

земель.

Практичне значення положень та рекомендацій дисертаційного 

дослідження В.М. Льовочкіної полягає у тому, що вони можуть бути 

використані у законодавчій діяльності з метою удосконалення та 

доопрацювання чинного земельного законодавства у сфері правового 

регулювання обігу земель.

Матеріали дисертації можуть бути використанні також у навчальному 

процесі при викладанні земельно-правових дисциплін або у науково- 

дослідній роботі.

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та 

наукових положень в опублікованих працях. Наукові здобутки дисертанта 

підтверджуються та повною мірою відображаються в наукових публікаціях, 

кількість яких відповідає встановленим вимогам.

Зміст автореферату достатньо розкриває основні положення 

дисертаційної роботи, а також отримані автором результати, висновки та 

пропозиції.

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості і 

необхідності висунути низку зауважень критичного та дискусійного 

характеру.

1. У підрозділі 1.1. «Визначення поняття та правової природи обігу 

земель» автор забагато приділяє уваги дослідженню категоріально- 

понятійного апарату, за допомогою якого здійснюється опис та аналіз 

інституту обігу земель, та як вбачається, дещо виходить за межі
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дисертаційного дослідження.

2. Аналогічне зауваження стосується матеріалу, присвяченого 

дослідженню правового статусу китайських жінок як суб’єктів земельних 

правовідносин (с. 114-116), що не відповідає меті та завданням дисертаційної 

роботи.

3. На сторінці 62 автор вказує, що «...найважливішим фактором, що 

впливає на китайську систему землекористування є обмеженість земельних 

ресурсів у Китаї. Щоправда, такий фактор Україні не притаманний, оскільки 

вона має найбільші запаси сільськогосподарських земель у Європі». Таке 

твердження дисертанта є поверхневим та необгрунтованим, у зв’язку із чим 

вказана теза потребує уточнення та аргументації.

4. Висловлюючи пропозицію запозичення досвіду КНР щодо 

особливого правового регулювання земельних відносин таких 

адміністративних регіонів, як Гонконг та Макао, в Україні (с. 62), автор не 

конкретизує, що саме мається на увазі, а тому такий висновок не вбачається 

доречним.

5. Спірним є висновок автора про те, що напрямками 

удосконалення існуючого правового регулювання обігу земель в Україні 

може бути створення ефективної системи планування земель (с. 169), 

оскільки така позиція автора суперечить іншому положенню дисертації, 

викладеного на сторінці 167, де дисертант вказує, що в Україні необхідно 

зменшити кількість імперативних приписів регулювання обігу земель. Разом 

із цим автор не роз’яснює яким чином можливо впровадити систему 

планування земель, яка сама по собі передбачає встановлення та дотримання 

жорстких імперативних норм.

6. Додаткового роз’яснення та обґрунтування потребує пропозиція 

дисертанта щодо необхідності здійснення в Україні дерегуляції державного 

втручання у сферу обігу земель (с. 11 дисертації та с. 5 автореферату), 

оскільки зміст викладеного матеріалу не розкриває змісту та значення даного 

висновку автора.
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Водночас зазначені недоліки не впливають на загальну високу 

позитивну оцінку роботи та наукову цінність результатів, отриманих у ході 

дослідження. Вищевказані зауваження мають рекомендаційний та 

уточнюючий характер.

Дисертація є цілісним завершеним науковим дослідженням.

Загальний висновок опонента. Дисертація В.М. Льовочкіної на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук відповідає 

встановленим вимогам Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор -  Льовочкіна Валерія Михайлівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право.

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права 
імені академіка В.З. Янчука 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України

(ЬуьссС Ш сА’- §

М. Єрмоленко

/ и  ^  М Л

Ні, ^О- м А а

ВІД .____
ВІДДІЛ ДІЛ0Й0Д0ТРІ. У.- СрУЛВу

Київського нгуокальгК'го д-.лхршегу
імені Іаріїсл
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До спеціалізованої вченої ради 
Д  26.001.52
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента, кандидата юридичних наук Ковальчука Максима 

Олександровича, на дисертацію Льовочкіної Валерії Михайлівни на 

тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ КНР ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО- 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 -  земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Актуальність обраної автором теми дисертаційного дослідження 

зумовлена тим, що в даний час правове регулювання обігу земель 

супроводжується великою кількістю як теоретичних, так і практичних 

правових проблем. Це багато в чому пояснюється недостатньою 

розробленістю відповідної тематики в науковій літературі. Розв’язання даної 

проблеми передбачає пошук оптимальної моделі побудови земельних 

відносин у сфері обігу земель шляхом запозичення корисного досвіду країн з 

розвиненою економікою.

Наявне забезпечення правового регулювання обігу земель не в повній 

мірі відповідає вимогам сьогодення, через фактичну відсутність 

законодавчого визначення поняття «обіг земель». Така ситуація є наслідком 

непослідовного впровадження конституційних положень, що характеризують 

землю як основне національне багатство а відтак, - як об’єкт обігу. Адже 

одним із ключових напрямків земельної реформи в Україні, залишається 

створення оптимальних умов ефективне ^ель.
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Практичному вирішенню зазначених проблем не в останню чергу 

сприятиме позитивний законодавчий досвід у цій сфері іноземних держав, 

зокрема КНР, досліджений у рамках дисертації.

Подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

дисертація Льовочкіної Валерії Михайлівни на тему «Правове регулювання 

обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий 

аналіз» має надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення з огляду 

на необхідність належного наукового дослідження правового механізму обігу 

землі; розроблення рекомендацій та внесення пропозицій щодо 

вдосконалення правового регулювання у зазначеній сфері на основі сучасних 

наукових досліджень і практики застосування вітчизняного земельного 

законодавства та із врахуванням зарубіжного досвіду. За своїми масштабами, 

проблемністю, суспільною та науковою значущістю обрана тема цілком 

відповідає важливим та пріоритетним напрямам щодо наукових досліджень 

за спеціальністю 12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право.

У зв’язку з викладеним актуальність теми дисертаційного дослідження 

Льовочкіної В.М. не викликає сумнівів.

Вибір зазначеної теми дисертаційного дослідження заслуговує на 

всіляку підтримку, оскільки вона є гостро актуальною й зумовленою 

сучасними потребами земельно-правової науки й практики.

Закономірним із огляду на актуальність теми є зв’язок роботи із 

науковими програмами, планами, темами. Як зазначає дисертант (в 

авторефераті на сторінці 1, у рукописі дисертації на сторінці 5), 

дослідження проводилося у відповідності до плану наукової роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках державної бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

116БФ 042-01).
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Високий рівень обґрунтованості, достовірності наукових 

положень, висновків та пропозицій, сформульованих у даному 

дисертаційному дослідженні, забезпечений використанням широкого 

методологічного інструментарію та значним обсягом джерельної бази. Так, 

автором опрацьовані та проаналізовані праці не лише вітчизняних, але й 

зарубіжних науковців, у яких відображені різні аспекти проблематики теми, а 

також значний обсяг національного та зарубіжного законодавства по темі 

дисертації (всього 306 джерел). Використання такої кількості джерел, 

значний відсоток серед яких займають спеціальні монографічні джерела, 

дозволило достатньо ґрунтовно та комплексно розкрити тему роботи і 

свідчить про належний підхід Льовочкіної В.М. до підготовки 

дисертаційного дослідження.

При написанні дисертації її автором використано інструментарій 

методів: порівняльно-правового, формально-логічного, логіко-

систематичний, системно-структурний, історичного та інших. Крім 

загальнонаукових методів, були використані й спеціальні методи, такі як 

метод тлумачення правових норм, компаративістський метод та інші. З 

урахуванням специфіки теми, мети і завдань дослідження застосовувався 

насамперед метод порівняльно-правового аналізу, який дозволив дисертанту 

на високому професійному рівні проаналізувати зміст чинного законодавства 

України та Китаю у сфері обігу земель, виявити недоліки та особливості 

правового регулювання обігу земель та сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства у цій сфері.

Дисертація є логічно завершеним дослідженням. Вона складається зі 

вступу, 2 розділів, які містять 6 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її 

актуальність, досліджено ступінь наукової розробки проблеми, зазначено 

зв’язок теми з науковими програмами та планами, визначено мету роботи, її 

завдання, об’єкт і предмет, характеризуються методи дослідження, наукова
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новизна одержаних результатів та їх теоретичне і практичне значення, 

викладено дані про апробацію основних положень дисертаційної роботи.

Перший розділ дисертації присвячений теоретичним і законодавчим 

основам правового регулювання обігу земель в Україні та КНР. У 

зазначеному розділі визначено поняття та правову природу обігу земель 

(підрозділ 1.1); розвиток та особливості системи земельного законодавства 

КНР та України, у тому числі щодо обігу земель (підрозділ 1.2); 

порівняльний аналіз загальних засад та принципів правового механізму обігу 

земель за законодавством України та КНР (підрозділ 1.3).

Другий розділ дисертації присвячено особливостям правових форм 

обігу земель в Україні та Китайській Народній Республіці. Зокрема, всебічно 

досліджується система речових прав на землю як основа обігу земель 

(підрозділ 2.1.); встановлення речових прав щодо земель державної та 

колективної власності (підрозділ 2.2.), порівняння обігу земель за 

цивільно-правовими угодами в Україні та Китаю (підрозділ 2.З.).

У висновках дисертації, які мають як практичне, так і теоретичне 

значення, згруповані пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання у зазначеній сфері.

Дисертант підібрав, опрацював та використав більшість наявних по 

темі публікацій. Окрім літератури із земельного права він дослідив значну 

кількість праць із інших галузей юридичних наук (загальна теорія права, 

конституційне, цивільне право тощо).

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

обумовлюється обсягом та змістом використаних дисертантом джерел (в 

тому числі іноземних), правильною методологією їх аналізу. Позиції, які 

формулює та відстоює автор, ґрунтуються на останніх досягненнях загальної 

теорії права, науки земельного та екологічного права. Висновки та пропозиції 

автора аргументуються та підтверджуються системою відповідних доказів.

В поданій до захисту дисертації сформульований ряд важливих 

висновків і рекомендацій, що є новими для науки земельного права,
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достатньо аргументованими та виваженими.

Спеціально слід виділити вклад здобувана в розвиток понятійного 

апарату. Шляхом аналітичного і наукового аналізу наукових та нормативних 

джерел автором сформульовані власні поняття «обіг земель у вузькому 

розумінні», «обіг земель у широкому розумінні», «ринок земель у вузькому 

розумінні», «ринок земель у широкому розумінні».

Видається дуже важливим, що в ході свого дисертаційного 

дослідження дисертант використовував зарубіжний досвід, зокрема 

пропонується дослідити як загальні закономірності регулювання обігу 

земель, так і особливості регулювання їх обігу у тих чи інших країнах з 

подальшим їх співставленням з реаліями та проблемами української 

дійсності та у разі необхідності і доцільності запозичення їх досвіду.

Автором доведено, що земельне законодавство КНР хоча і не визначає 

формально права приватної власності на землю, проте де-факто таке право 

існує у певній прихованій (латентній) формі, і такий стан обумовлює 

специфіку існуючого обігу земель в Китаї.

Безсумнівним здобутком дисертанта є висновок щодо доцільності 

розробити та прийняти спеціальний закон або відповідні зміни до Земельного 

кодексу України, що дозволило б включити землі сільськогосподарського 

призначення у повноцінний обіг та впровадити єдиний механізм 

функціонування останнього.

В якості позитивного моменту слід зазначити, що дисертантом 

визначені спільні та відмінні риси правового регулювання правочинів із 

землею за законодавством України та КНР: 1) правовою основою здійснення 

правочинів із землею в Україні та КНР слугують загальні положення 

цивільного законодавства та спеціальні закони; 2) в Китаї не визнаються такі 

правочини із землею, як купівля-продаж, міна, дарування та спадкування 

землі, проте вони присутні у завуальованому вигляді при відчуженні об’єктів 

нерухомості; 3) орендні відносини в Китаї фактично є основними, у той час 

як про Україну цього сказати не можна; 4) і в Україні, і в Китаї на
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законодавчому рівні закріплено принцип єдиної юридичної долі об’єкта 

нерухомості та земельної ділянки, на якій він розташований, хоча при цьому 

за своєю суттю вказаний принцип реалізовується у порівнюваних країнах по- 

різному.

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, належним чином обґрунтовані і характеризуються високим 

ступенем наукової достовірності.

Практична значимість дисертації Льовочкіної В.М. полягає у тому, що 

на основі положень наукової доктрини, аналізу норм чинного законодавства 

України та КНР, міжнародних нормативно-правових актів, здійснено одне з 

перших у вітчизняній науці земельного права комплексне дослідження, 

присвячене порівняльно-правовому аналізу правового регулювання обігу 

земель за законодавством КНР та України.

Основні висновки, окремі пропозиції, викладені у дисертації, можуть 

бути використані з метою розвитку та удосконалення чинного законодавства 

України у сфері обігу земель, у навчальному процесі при вивченні курсів 

земельного, аграрного, екологічного права, розробці навчально-методичних 

матеріалів з цих навчальних дисциплін.

Оцінюючи повноту викладу основних результатів дисертації, 

зазначимо, що основні результати дослідження, висновки та рекомендації 

апробовані у 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, а також 

доповідалися на численних міжнародних та регіональних науково- 

практичних конференціях.

Таким чином, проведений аналіз дисертаційної роботи Льовочкіної В.М. 

дає підстави для висновку про те, що сформульовані дисертантом і винесені на 

захист положення є вагомим особистим вкладом дисертанта в розвиток науки 

земельного права і становлять безперечну наукову новизну.

Констатуючи позитивні положення даної роботи, разом з тим, до неї 

можна висловити й певні зауваження критичного характеру, вказати на деякі 

прогалини та положення, що є суперечливими, дискусійними або вимагають
б



додаткової аргументації, корегування.

1. Не зовсім зрозуміло, чому у назві теми дисертаційної роботи

автор спочатку вказує на КНР, а потім Україну, оскільки аналіз
• ••• • •змісту дисертації показує, що саме в такому порівнянні

проведено науковий пошук за обраною темою роботи.

2. Важко погодитись з категоричним твердженням дисертанта 

щодо невідповідності українського земельного законодавства 

сучасним реаліям та потребам суспільства порівняно із 

законодавством КНР, яке на думку автора є стабільним. 

Вбачається, що ідеального законодавства не буває і 

законодавство КНР не є виключенням, оскільки у 

законодавстві тієї чи іншої країни є свої як позитивні так і 

негативні аспекти.

3. Потребують додаткового пояснення зроблені автором висновки 

щодо використання досвіду України в частині спадкування 

земельної ділянки для КНР.

4. Аналізуючи проблеми неефективного використання земель, 

автору доцільно було б у роботі більш детально розкрити 

питання неефективного використання земельних ресурсів в 

сучасних умовах України.

5. Досліджуючи питання правових форм обігу земель в Україні 

та КНР слід було розглянути інвестиційний аспект, а саме 

можливі форми використання земель для залучення 

інвестицій. Оскільки інвестори мають досить широкий спектр 

можливих форм використання землі для залучення інвестицій.

Але наведені зауваження мають рекомендаційний, дискусійний

характер і істотно не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної

роботи Льовочкіної В.М. та не зменшують її теоретичну та науково-

практичну значимість як для науки земельного права, так і для
7



правозастосовної практики.

Аналіз дисертації Льовочкіної В.М. та праць, опублікованих за 

темою дисертації, свідчить про актуальність обраної теми дослідження, 

достатню обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в 

опублікованих працях у фахових виданнях.

Таким чином, підсумовуючи викладене, слід відзначити, що 

дисертаційна робота Льовочкіної В.М. є самостійним науковим 

дослідженням, яке містить теоретичні висновки і практичні рекомендації, 

що становлять безперечний інтерес для земельно-правової науки та 

законодавчої практики.

Дана дисертація є завершеною науково-прикладною роботою, 

основна цінність якої полягає в сформульованих дисертантом 

обґрунтованих висновках та пропозиціях вдосконалення відповідних 

правових приписів.

Що ж стосується тих висновків і пропозицій, які винесені на захист, 

то практично всі вони є достатньо аргументованими і становлять 

самостійний творчий доробок дисертанта.

Тема і зміст дисертації відповідають науковій спеціальності 12.00.06. -  

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право, а 

також свідчать, що її автор добре володіє досягненнями сучасної науки 

земельного права і відповідними навичками ведення самостійного 

наукового дослідження.

Дисертація оформлена у повній відповідності з вимогами, що 

пред’являються до монографічних досліджень такого типу.

Автореферат і публікації дисертанта повною мірою відображають зміст 

дисертації. Зміст автореферату містить загальну характеристику дисертації, 

стисле викладення основної частини, висновки, які повністю відповідають 

основним положенням дисертації.
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Загальний висновок: Дисертаційне дослідження «Правове

регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: 

порівняльно-правовий аналіз», повністю відповідає вимогам п. 9, п. 11 

Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а його автор Льовочкіна 

Валерія Михайлівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. -  земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Офіційний опонент, 

Кандидат юридичних наук, 

юрист представництва 

«Транскарго Сервісез ЛТД»
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