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офіційного опонента на дисертацію Шевченка Віталія Валерійовича 

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗЕМЕЛЬНОМУ 

ПРАВІ УКРАЇНИ», представлену на здобуття наукового ступеня

Спеціальність -12.00.06 -  земельне право; аграрне право; екологічне

Сучасне вітчизняне земельне право з методологічної точки зору 

будується на засадах поєднання публічного й приватного елементів. 

Співвідношення публічної та приватної «складових» земельно-правового 

регулювання не є константою та може змінюватись, реагуючи на об’єктивні 

суспільно-політичні трансформації та виклики.

Договірне регулювання у земельному праві традиційно сприймалось крізь 

призму приватноправової «складової» сучасного земельного права. Водночас, 

договірні принципи у земельному праві мають свою специфіку відносно до 

цивільно-правових. Це стосується й досліджуваного дисертантом принципу 

свободи договору в земельному праві України та його реалізації.

Актуальність обраної проблематики дослідження обумовлюється тим, що 

договірними відносинами насправді пронизане земельно-правове регулювання. 

І це не лише звичні договори оренди землі, купівлі-продажу, суперфіцію тощо. 

Фактично, правочинами опосередковуються відносини щодо безоплатного 

отримання (приватизації) земель державної та комунальної власності, передачі 

земель із комунальної власності у державну та т.ін. Водночас, їхні суттєві 

особливості важко назвати дослідженими у земельно-правовій науці.

Тому дослідження В.В. Шевченка вбачається своєчасним, а обрана для 

дослідження тема -  безумовно актуальною.

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної роботи за темою «Доктрина права в правовій системі України:

кандидата юридичних наук.

право; природоресурсне право
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теоретичний і практичний аспекти», яка досліджувалась на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 11 

БФ042-01, номер державної реєстрації 01016Ш06631).

Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли відображення 

в і ї  опублікованих 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 тези доповідей на наукових конференціях.

Опубліковані праці підготовлені на належному науковому рівні, 

відображають зміст дисертаційного дослідження, його висновки.

Наукова робота складається з двох розділів.

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 

СВОБОДИ ДОГОВОРУ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ складається з 

трьох підрозділів.

РОЗДІЛ 2. СВОБОДА ДОГОВОРУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЗЕМЕЛЬНО- 

ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН складається з семи підрозділів відповідно.

Наприкінці підрозділів, розділів та всього дисертаційного дослідження 

сформульовано висновки, виведені дисертантом особисто.

План дисертації в цілому є продуманим та достатньо виваженим з 

методологічної точки зору, що відобразилось у послідовному проведенні 

дослідження поставлених завдань та отриманні наукових результатів 

дослідження. Дослідник рухається від загального до особливого, розглядаючи 

окремі прояви принципу свободи договору у земельному праві послідовно у 

другому розділі дисертації. При цьому кожному такому прояву присвячено 

окремий підрозділ.

Список використаних джерел складається з 203 позицій. Загальний обсяг 

дослідження становить 197 сторінок, із них основного тексту 177 сторінок.

Розділ 1 дисертаційного дослідження присвячено виявленню тих 

особливостей реалізації принципу свободи договору у земельному праві
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України, що надають досліднику можливості виявити відносно стійкі 

характерні зв’язки та стверджувати про відповідні закономірності.

У підрозділі 1.1. Особливості земельних правовідносин як передумови 

встановлення особливого режиму реалізації у  них принципу свободи договору 

дисертант доходить висновку, що численні обмеження свободи договору у 

земельних правовідносинах головним чином пояснюються саме винятковою 

цінністю землі та її окремих складових -  земельних ділянок (с. 15). Втім, на 

думку дисертанта, сама по собі виняткова цінність землі не повинна бути 

універсальним виправданням для обмеження свободи договору. Необхідно 

дослідити кожне з них і проаналізувати, наскільки те чи інше обмеження є 

виправданим, чи забезпечує воно охорону та раціональне використання земель, 

і якщо забезпечує -  то чи розумною є ціна такого забезпечення. Адже будь-яке 

обмеження свободи договору -  це обмеження обороту, яке, на думку 

дослідника, «за визначенням» є шкідливим для економіки. Допускати такі 

обмеження слід лише тоді, коли є впевненість у тому, що позитивні наслідки 

будуть переважати негативні.

На прикладі мораторію на відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення дисертант підкреслює надмірність 

обмеження свободи договору у земельних правовідносинах в конкретних 

випадках.

Підрозділ 1.2. Свобода договору як принцип права та її значення в 

земельному праві України присвячено загальним питанням застосування 

принципу свободи договору у земельному праві України та правових системах 

інших країн.

На сторінці 28 дисертант вказує, що на сьогоднішній день принцип 

свободи договору міцно укорінився в правовій системі європейських країн. 

Дійсно, свобода у вирішенні того, з ким укладати договір, а також свобода у 

визначенні умов договору проголошені у ст. 1134 Кодексу Наполеона та 

Цивільних кодексах Бельгії й Люксембургу, ст. 5 Конституції Греції та ст. З 

Грецького цивільного кодексу, ст. 1322 Цивільного кодексу Італії, ст. 6.248
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Цивільного кодексу Нідерландів, параграфі 859 Австрійського цивільного 

уложення, ст. 405 Цивільного кодексу Португалії, статтях 6 і 1255 Цивільного 

кодексу Іспанії.

Далі дисертант вказує на прояви свободи договору в земельному праві 

України. На стадії укладання договору він виокремлює такі прояви свободи 

договору (с. 34):

1) свобода вступу контрагентів у договірні відносини;

2) свобода вибору контрагента за договором;

3) свобода вибору виду договору;

4) свобода вибору контрагентами форми договору;

5) свобода контрагентів у визначенні умов договору;

На стадії виконання договору він виділяє такі прояви свободи договору:

1) свобода зміни договору;

2) свобода розірвання договору.

Ці прояви надалі досліджуватимуться більш детально у Розділі 2 

дисертаційного дослідження.

Оскільки свобода договору у земельному праві не є абсолютною, у 

підрозділі 1.3. дисертант переходить до аналізу правової природи обмеження 

дії принципу свободи договору в земельному праві України.

Існування правового інституту обмеження свободи договору у регулюванні 

договірних відносин зумовлюється, на його погляд, конфліктом публічних та 

приватних інтересів (с. 35).

Дисертант розглядає різні моделі класифікації обмежень, напрацьовані 

цивілістами та вченими у галузі земельного права та виділяє такі:

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;

4
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6) обмеження щодо зміни умов договору;

7) обмеження у розірванні договору.

При цьому дисертант наголошує на тому, що кожне з обмежень свободи 

договору, встановлених чинним земельним законодавством, потребує 

ретельного аналізу з точки зору їх виправданості (с. 46). З цим важко не 

погодитись.

У розділі 2 дисертант досліджує окремі стадії земельно-договірних 

правовідносин.

У підрозділі 2.1. Свобода волевиявлення контрагентів на вступ у  земельні 

договірні відносини, аналізуючи законодавство України, дисертант виділяє три 

групи обмежень свободи волевиявлення особи при укладанні договору залежно 

від характеру нормативних приписів.

До першої групи він відносить обмеження, які покладають на власника 

земельної ділянки обов’язок укласти договір, тобто такі, що опосередковуються . 

можливістю примусового укладання договору.

Другу групу, на його погляд, складають обмеження свободи волевиявлення 

особи на вступ у договірні відносини, які становлять собою пряму заборону на 

укладення певного договору.

Третю групу обмежень свободи волевиявлення становлять обмеження, які 

покладають на контрагентів обов’язок виконати певні умови для подальшого 

укладення договору (с. 53).

Саме цю класифікацію дослідник кладе в основу подальшого дослідження.

Досліджуючи свободу на вступ у земельні договірні відносини, дисертант . 

доходить висновку, що у випадку ухилення місцевої ради від укладання 

договору оренди землі, при наявності попереднього її рішення, потенційний 

орендар не може вимагати спонукати раду укласти договір чи вимагати 

визнання доі'овору укладеним. Єдиним шляхом для потенційного орендаря є 

лише пред’явлення позову про відшкодування шкоди у зв’язку із 

недобросовісною поведінкою орендодавця в особі ради (с. 56).
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Водночас, при “переоформленні” права постійного користування 

земельними ділянками державної та комунальної власності на право 

довгострокової оренди особами, яким згідно із Земельним кодексом України 

вже не може належати право постійного користування, на думку дисертанта, 

орган державної влади чи місцевого самоврядування буде зобов’язаний укласти 

договір оренди із такими особами (с. 57).

У розглядуваному підрозділі дисертант аналізує різні обмеження свободи 

волевиявлення вступу у договірні відносини: при викупі земельних ділянок для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, при обов’язковому 

відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення тощо.

На сторінках 81-82 дисертант на підставі аналізу положень законодавства 

України виділяє три групи обмежень свободи волевиявлення особи при 

укладанні договору залежно від характеру нормативних приписів:

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.

Підрозділ 2.2. присвячено питанням свободи вибору контрагента за 

договором у  земельному праві

Спираючись на дослідження окремих видів обмеження свободи 

волевиявлення у договору, проведені в межах попереднього підрозділу, які 

фактично обмежують й можливість вибрати контрагента для договору, у 

підрозділі 2.2. приділено увагу іншим випадкам обмеження свободи вибору 

контрагента.
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Зокрема, на сторінці 97 дисертант критикує положення актів земельного 

законодавства України про переважні права на укладення договору, що, на його 

погляд, є далеко не завершеними з юридико-технічної точки зору.

Крім того, дослідник вважає значну частину винятків із правила про 

конкурентний порядок укладення договорів щодо земельних ділянок державної 

та комунальної власності, передбачених у ч.2 ст.134 ЗКУ, невиправданими.

У підрозділі 2.3 вивчаються питання свобода вибору виду договору у  

земельному праві

На сторінці 104 дисертант обстоює тезу щодо можливості укласти договір 

щодо земельної ділянки, який прямо не передбачений актами цивільного 

законодавства, за умови його відповідності загальним засадам цивільного 

законодавства, вимогам розумності та справедливості та звичаям ділового 

обороту.

На сторінці 112 дослідження дисертант вказує на те, що у земельному 

праві обмеження цієї свободи випливають із правового режиму землі як 

специфічного об’єкта правового регулювання, що перебуває під особливою 

охороною держави.

З урахуванням поширення дії принципу свободи договору на земельні 

відносини можливість укладення змішаного договору є цілком обґрунтованою. 

Щодо вибору виду договору, однією зі сторін за яким є орган державної влади 

чи місцевого самоврядування, очевидною є наявність обмежень, що 

випливають з їх компетенції. Однак тим не менш обмежене коло 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 приймає активну участь.

Підрозділ 2.4. присвячено свободі вибору контрагентами форми договору у  

земельному праві

На сторінці 115 при відповідаючи на питання, чи є нотаріальне 

посвідчення окремою формою договору, дослідник звертає увагу на наступне. 

Перш за все, про нотаріальне посвідчення договору йде мова у ст. 639
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Цивільного кодексу України, що має назву «Форма договору». Крім того, у 

ст.245 Цивільного кодексу України 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. Тобто, зіставивши вказані положення, можна дійти 

висновку, що за логікою законодавця нотаріальне посвідчення є формою 

правочину, а відповідно й договору. Загалом дисертант вважає, що нотаріальне 

посвідчення пов’язане з зовнішньою формою волевиявлення сторін, тому є 

формою вчинення правочину.

На сторінці 120 дисертант стверджує, що із сказаного вище випливає, що 

державна реєстрація речових прав на земельні ділянки слідує за укладенням 

договору і лежить поза межами волевиявлення сторін, яке складає зміст 

договору, тому державна реєстрація речових прав ніяк не може вважатися 

формою договору.

У підрозділі 2.5 розглядаються питання свободи контрагентів у  

визначенні умов договору у  земельному праві

Як відмічає дослідник на сторінці 123 дисертації, для земельного права 

характерним є встановлення великого переліку істотних умов договору на 

законодавчому рівні. Якщо умовно поділити всі договори на такі, що 

опосередковують перехід права власності на земельну ділянку, та такі, що 

опосередковують перехід права користування, то для всіх цих договорів 

характерне закріплення у земельному законодавстві широкого переліку 

істотних умов.

Дослідник слушно вказує, що вміщення у ст.132 Земельного кодексу 

України вимоги щодо включення до договору кадастрового номеру є зайвим, 

оскільки просто дублює інші положення законодавства. Включення до 

договору кадастрового номеру є, на думку дисертанта, невдалим 

формулюванням вимог до такої істотної умови договору, як його предмет: 

предметом повинна бути не просто земельна ділянка, а земельна ділянка, 

сформована відповідно до ст.24 Закону України «Про Державний земельний
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кадастр», ст.79-1 Земельного кодексу України з присвоєнням кадастрового 

номера (с. 127).

На сторінці 136 дослідник висловлює власну думку щодо мораторію на 

відчуження земель сільськогосподарського призначення, який, на його погляд, 

слід замінити іншим механізмом, що не повністю вилучає ці землі із цивільного 

обігу, а лише частково обмежує його. Як відмічається у дисертації, таким 

шляхом йшли й інші країни. На переконання дисертанта, дозвільний порядок 

відчуження земель сільськогосподарського призначення також може 

розглядатися як альтернатива мораторію. Далі він розглядає альтернативний 

варіант заміни мораторію механізмом, який діє у Франції та Угорщині. В цих 

країнах існують спеціальні товариства сільськогосподарського землеустрою та 

Земельний фонд відповідно, які мають право переважної купівлі земель 

сільськогосподарського призначення та здійснюють закупівлю таких земель.

У підрозділі 2.6. досліджуються проблемні питання свободи зміни 

договору у  земельному праві. На сторінці 151 дисертант відмічає спірність 

питання зміни договору за рішенням суду (безпосередньо, або ж лише шляхом 

зобов’язання сторін змінити договір). Дисертант пропонує в такому випадку 

керуватись нормою ст. 651 Цивільного кодексу України. Нею встановлено, що 

договір змінюється саме за рішенням суду.

Далі окремо розглядається ситуація, коли внаслідок змін до законодавства 

встановлений договором розмір орендної плати перестає відповідати 

мінімальній межі, встановленій законом. Як вбачає дисертант, 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 Цивільного кодексу 

України) дають підстави для подібних вимог.

Законодавча зміна граничних розмірів орендної плати за землі державної 

та комунальної власності не є, на думку В.В. Шевченка, підставою ані для
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«автоматичної» зміни умови договору про орендну плату, ані навіть для 

перегляду цієї умови в судовому порядку (с. 157).

При заміні сторони договору безпосередньо в силу вимог закону при 

настанні певних юридичних фактів (смерть особи, реорганізація юридичної 

особи) заміна відбувається безпосередньо із настанням визначених законом 

обставин незалежно від переоформлення договору та державної реєстрації 

відповідного права.

У підрозділі 2.7. Свобода розірвання договору у  земельному праві дисертант 

приходить до наступних висновків.

Право на односторонню відмову від договору може бути закріплене 

законом. Вказується також, що підстави припинення права користування, 

визначені в ст.142 Земельного кодексу України, одночасно є підставами для 

розірвання договору оренди земельної ділянки, оскільки перелік підстав для 

припинення договору оренди у ст.31 Закону України «Про оренду землі» не 

сформульований як вичерпний.

Щодо такої підстави розірвання договору оренди землі, як використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням дослідник вважає, що на 

відміну від нецільового використання земельної ділянки, її невикористання 

зазвичай не лише не завдає шкоди земельній ділянці, а, навпаки, корисне для 

неї.

Тому, на думку В.В. Шевченка, 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 (с. 166).

Незважаючи на високий загальний рівень проведеного дослідження, 

окремі положення дисертації виглядають дискусійними чи такими, що 

потребують певних уточнень.

По-перше, здається, що дисертаційне дослідження могло б лише виграти 

від того, що досліджуваний у Розділі 2 матеріал було б поділено на 2 розділи: 

розділ, присвячений свободі укладення договору, та розділ, присвячений

ю
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свободі виконання договору. Спроба охопити всі пов’язані із цим питання 

окремими підрозділами у межах розділу 2 створює враження, що у межах семи 

підрозділів другого розділу дисертації охоплено всі можливі питання, пов’язані 

із реалізацією принципу свободи договору в земельному праві при укладенні та 

виконанні договорів. У той самий час, майже поза увагою дослідника 

опинились проблемні питання свободи безпосередньо виконання договору, 

адже досліджувались лише питання його зміни та розірвання (підрозділі 2.6, 

2.7. відповідно). Мова йде про те, чи має особа, яка виконує вже укладений нею 

договір у сфері земельного права, певну свободу на стадії його виконання, та 

якими є межі цієї свободи. Тобто слід дати відповідь на питання, чи є 

виконання договору правочином (якому властива певна автономія волі), або ж 

воно є лише юридичним вчинком, вольовий момент якого повністю 

поглинається на стадії укладення самого договору. Із практичної точки зору це 

має вияв, зокрема, у тому, якими повноваженнями наділені судові органи при 

розгляді спорів, пов’язаних із виконанням договорів.

По-друге, більш прискіпливої уваги, на мій погляд, заслуговує 

проблематика укладення та виконання адміністративних договорів у 

земельному праві та межі реалізації принципу свободи договору у цих 

правовідносинах. Незважаючи на те, що існування таких договорів передбачено 

лише окремою статтею Кодексу адміністративного судочинства України, 

дослідження цієї проблематики є важливим як з наукової, так і з практичної 

точок зору. Зокрема, суперечливими є не лише питання віднесення договору 

оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності чи іншого 

договору до адміністративних договорів, але й питання, чи можуть існувати 

змішані договори, частина з умов яких є властивою адміністративним 

договорам, а інша -  цивільним (земельним, господарським).

По-третє, дисертантом не враховано, що відповідно до чинної редакції 

Податкового кодексу України плату за земельні ділянки державної та 

комунальної власності віднесено не до загальнодержавних податків, а до 

місцевих податків у складі податку на майно. Так само, законодавець дещо

п
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випередив дисертанта, завчасно сприйнявши його пропозиції щодо внесення 

змін до ст. 134 Земельного кодексу України (виключення можливості набувати 

земельні ділянки для ОСГ та для ведення фермерського господарства без 

аукціону).

По-четверте, дисертант використовує певні суб’єктивні судження та 

установки із застосуванням термінології, яку важко вважати усталеною у 

земельно-правовій науці, зміст яких, на мою думку, міг би бути більш детально 

розкритим у межах дисертації. Наприклад: «Саме тому регулювання земельних 

відносин має здійснюватися із обачністю...... Доречно було б визначитись із

тим, в чому саме мала б полягати така «обачність» відповідних суб’єктів. 

Вказуючи про «шкідливість для економіки» будь-яких обмежень обороту, на 

мою думку, варто врахувати ті випадки, коли обмеження обороту окремих 

речей можуть, навпаки, позитивно впливати на економічні показники певного 

періоду. Однак далі дисертант цілком вірно відмічає, що допускати такі 

обмеження слід лише тоді, коли є впевненість у тому, що позитивні наслідки 

будуть переважати негативні.

Проте вказані дискусійні положення не впливають на позитивне 

враження від завершеного наукового дослідження Віталія Валерійовича 

Шевченка. Наукові положення та висновки, сформульовані у дисертації, є в 

цілому обґрунтованими та науково достовірними. Наведені пропозиції можуть 

бути використані у нормотворчій та правозастосовчій діяльності.

Висновки дисертації, що окремо сформульовані наприкінці кожного 

розділу та підсумовано наприкінці дисертаційного дослідження, є особистим 

внеском дисертанта у розвиток української земельно-правової науки.

Дисертаційна робота В.В. Шевченка є самостійним науковим 

дослідженням актуальної проблеми земельного права. Вона охоплює нові 

теоретичні висновки та суттєві практичні рекомендації, що становить 

беззаперечний науковий інтерес.

Винесені на захист висновки є в цілому аргументованими та науково 

доведеними.
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Тема та зміст дисертації відповідають науковій спеціальності 12.00.06 - 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Дисертація оформлена згідно з вимогами, що пред’являються до 

відповідних досліджень.

Зміст автореферату в повному обсязі відображає зміст дисертації.

Загальний висновок: Дисертаційне дослідження Шевченка Віталія 

Валерійовича «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В 

ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ» є завершеним науковим дослідженням, 

містить нові науково обґрунтовані результати, спрямовані на розв’язання 

важливого наукового завдання. Це вказує на вагомий особистий внесок 

здобувача у земельно-правову науку. Дисертація відповідає вимогам, що 

пред’являються до такого виду досліджень. З урахуванням вимог Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Шевченко Віталій 

Валерійович заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 - земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право, за результатами успішного захисту у 

спеціалізованій вченій раді.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри 
соціально-правових 
дисциплін факультету № 4 
Одеського державного університету 
внутрішніх справ

Погоджено:

Перший проректор 
державного університету 
кандидат юридичних наук, доце 
полковник поліції

ВІД “ ЇУЄ / ,2 0 ф р
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету
ІШйН/1 ііі

А.І. Ріпенко
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ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Шевченка Віталія Валерійовича на 

тему: «Реалізація принципу свободи договору в земельному праві 
України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

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

Актуальність теми дослідження. Ринкова система господарювання на 

сьогодні отримала належну законодавчу базу, засновану на класичних 

принципах приватного права. На теперішній час свобода договору набула 

принципово нового значення в договірному регулюванні відносин за участю 

різноманітних суб’єктів. В основу договірного права покладено його 

принципи, перевірені практикою ідеї, відповідно до яких регулюються 

договірні відносини. Одним із основоположних принципів договірного права 

є принцип свободи договору, закріплений у ст. З Цивільного кодексу 

України.

У зв’язку з формуванням ринку земель в Україні важливим є 

з ’ясування питання про поширення дії принципу свободи договору на 

земельно-правові відносини, а також з ’ясування значення принципу свободи 

договору при укладенні земельно-правових договорів.

Зазначені питання не лише не були предметом самостійного наукового 

дослідження представників земельно-правової науки, а й сам по собі принцип 

свободи договору закріплення у чинному земельному законодавстві України 

не отримав.

Зазначене свідчить про актуальність теми запропонованого наукового 

дослідження, його новизну та важливе значення отриманих результатів для 

підвищення ефективності дії земельно-правових норм у сфері регулювання 

земельних договірних відносин.

Рецензована дисертація виконана в межах бюджетної науково- 

дослідної роботи за темою «Доктрина права у правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0 101 бШ ОббЗР. яка виконувалась на юридичному
' ...

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
. імені.
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факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

що лише додатково вказує на актуальність її теми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні наукові положення,
%

висновки й пропозиції, сформульовані в дисертації, є обґрунтованими. 

Проведене дослідження містить розгорнуту характеристику реалізації 

принципу свободи договору в земельному праві України.

Щодо структури розглядуваної дисертації, то її перший розділ цілком 

логічно присвячений дослідженню загальних закономірностей реалізації 

принципу свободи договору у земельному праві України, а в другому 

проаналізовано свободу договору на різних стадіях земельно-договірних 

правовідносин. Вважаємо, що така структура роботи дозволила автору 

охопити усі істотні аспекти реалізації принципу свободи договору в 

земельному праві України.

Характеризуючи основні положення дисертації зазначимо, що робота 

логічно розпочинається з характеристики особливостей земельних 

правовідносин як передумови встановлення особливого режиму реалізації у 

них принципу свободи договору (підрозділ 1.1. дисертації). На переконання 

В. В. Шевченка, численні обмеження свободи договору у земельних 

правовідносинах головним чином пояснюються саме винятковою цінністю 

землі та її окремих складових -  земельних ділянок. Проте, на думку 

дисертанта, будь-яке обмеження свободи договору -  це обмеження обороту, 

яке «за визначенням» є шкідливим для економіки. Допускати такі обмеження 

слід лише тоді, коли є впевненість у тому, що позитивні наслідки будуть 

переважати негативні (стор. 14 дисертації). Вважаємо такий підхід цілком 

вірним та таким, що дозволяє правильно здійснювати правовий вплив на 

встановлення відповідних обмежень договірної свободи у земельному праві.

Підсумком опрацювання відповідних надбань науки земельного права 

став висновок здобувача, що за ринкових відносин землі притаманні ознаки 

нерухомого майна. Однак, земля має виключне економічне, екологічне та
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політичне значення для існування держави та життєдіяльності суспільства в 

цілому. Саме тому регулювання земельних відносин має здійснюватися із 

максимальною обережністю, а здійснення правочинів щодо земельних 

ділянок ретельно регламентуватися та обмежуватися із метою запобігання 

негативним явищам у земельних відносинах. Проте, виняткова цінність землі 

не повинна бути універсальним виправданням для обмеження свободи 

договору (стор. 21 дисертації). Такий висновок у цілому слід підтримати.

Більше того, саме викладений матеріал надав можливість 

В. В. Шевченку вперше у земельно-правовій науці довести, що принцип 

свободи договору поширюється на земельні правовідносини незалежно від 

його позитивного закріплення у земельному законодавстві (стор. 23 

дисертації). Це твердження автора є правильним, оскільки не усі принципи 

права мають своє нормативне закріплення.

У підрозділі 1.2. «Свобода договору як принцип права та її значення в 

земельному праві України» вивчено існуючі підходи щодо принципів права у 

загальному розумінні, охарактеризовано принципи договірного права, у тому 

числі й принцип свободи договору, й зроблено обґрунтований висновок, що у 

Земельному кодексі України відсутня будь-яка згадка про свободу договору, 

а правове регулювання здійснюється саме вміщенням до закону обмежень 

свободи договору, а не позитивним закріпленням цієї свободи (стор. 23 

дисертації).

Результатом дослідження співвідношення норм цивільного та 

земельного законодавства у контексті регулювання правочинів щодо 

земельних ділянок та питань поширення дії свободи договору на такі 

правочини став висновок, що відносини у сфері обігу земельних ділянок є 

комплексними, тобто такими, що склались на основі цивільних відносин із 

урахуванням особливостей земельної ділянки як об’єкта земельних відносин 

(стор. 26 дисертації). Така позиція В. В. Ш евченка не викликає жодних 

заперечень.
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Певним підсумком дослідження порушених питань став висновок 

автора, що на стадії укладання договору земельно-правове регулювання 

допускає такі прояви свободи договору: (а) свобода вступу контрагентів у 

договірні відносини; (б) свобода вибору контрагента за договором;

(в) свобода вибору виду договору; (г) свобода вибору контрагентами форми 

договору; (д) свобода контрагентів у визначенні умов договору. На стадії 

виконання договору здобувач виділяє такі прояви свободи договору, як 

свобода зміни договору та свобода розірвання договору (стор. 34 дисертації). 

Зауважимо, що подібні підходи вже висловлювалися дослідниками раніше, 

проте автором дисертації вони були певним чином удосконалені.

Достовірним є висновок В. В. Шевченка, який було ним обґрунтовано 

вперше в науці земельного права, що обмеження свободи договору у 

регулюванні договірних відносин зумовлюється конфліктом публічних та 

приватних інтересів, зважаючи на що варто забезпечити максимально 

можливий баланс інтересів суспільства та індивіда (стор. 35 дисертації).

Цілком логічним, зважаючи на коло досліджуваних питань, є 

дослідження автором правової природи обмеження дії принципу свободи 

договору в земельному праві (підрозділ 1.3. дисертації). Слід схвально 

оцінити запропоноване В. В. Шевченком розуміння категорії «правові 

обмеження» як встановлених у законодавстві України правових меж, у яких 

власник майна спроможний реалізовувати свої правомочності (стор. 38 

дисертації).

Зважаючи на те, що існуючі обмеження принципу свободи договору є 

неоднорідними, багатоаспектними та розглядалися зазвичай окремо один від 

одного, здобувач обґрунтовано наводить їх класифікацію, а також визначає 

вплив обмежень свободи договору на кожний прояв свободи договору із 

урахуванням специфіки земельних правовідносин. Останнє здійснено 

автором дисертації вперше в наукових земельно-правових дослідженнях.

Певним узагальнюючим висновком цієї частини дисертації, що має 

важливе значення для подальшого розвитку теорії земельного права, є
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пропозиція В. В. Ш евченка класифікувати розглядувані обмеження залежно 

від стадій договірного процесу, зокрема: (а) обмеження волевиявлення 

контрагентів на вступ у договірні відносини; (б) обмеження свободи вибору 

контрагента за договором; (в) обмеження виду договору, що укладається;

(г) обмеження вибору форми договору; (д) обмеження у визначенні умов 

договору; (е) обмеження щодо зміни умов договору; (ж) обмеження у 

розірванні договору (стор. 46 дисертації). Такий підхід дозволяє доволі чітко 

структурувати розглядувані обмеження у земельних договірних відносинах, 

що має враховуватися при їх правовій регламентації.

Широке коло проблем реалізації свободи договору на різних стадіях 

земельно-договірних правовідносин проаналізовано у розділі 2 дисертації, де 

спочатку висвітлено свободу волевиявлення контрагентів на вступ у 

договірні відносини (підрозділ 2.1. дисертації). Розглянувши різноманітні 

випадки обмеження свободи волевиявлення сторін на вступ у земельно- 

договірні відносини, В. В. Шевченком також оцінені перспективи 

запровадження до законодавства України нових обмежень. Так, йдеться про 

можливість заміни мораторію на дозвільний порядок відчуження земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення за принципом «мовчазної 

згоди» та тимчасову заборона відчуження таких земель (стор. 71-72 

дисертації). Не можна сказати, що до цих питань раніше не зверталися 

науковці. Проте В. В. Шевченко їх виклав комплексно, з урахуванням 

предмету свого дослідження, певним чином їх удосконаливши.

Розглядаючи обмеження свободи волевиявлення особи на вступ у 

договірні відносини, що зумовлені особливим правовим статусом певних 

суб’єктів, автор дисертації обґрунтовано критикує зміст ст. 130 Земельного 

кодексу України щодо вимог до покупців земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, оскільки юридичні особи мають 

загальну правосуб’єктність. Це ж саме стосується й ст. 32 Земельного 

кодексу України щодо набуття права власності та права оренди земель

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


сільськогосподарського призначення для так званих

«несільськогосподарських підприємств» (стор. 74-75 дисертації).

Надалі В. В. Шевченком розглянуто питання свободи волевиявлення 

особи на вступ у договірні відносини в контексті правосуб’єктності 

іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, де він 

висловив думку, що в умовах євроінтеграції України до ЄС рано чи пізно 

доведеться надати доступ іноземним особам до земель 

сільськогосподарського призначення. Тому основним завданням є 

формування правового регулювання, яке буде забезпечувати ефективне 

використання таких земель усіма суб’єктами, а також запобігатиме 

зловживанню надмірною концентрацією земель (стор. 78 дисертації). 

Зазначимо, що ці питання певним чином вже характеризувалися в земельно- 

правових дослідженням, проте у рецензованій дисертації вони отримали 

подальшого розвитку.

У підрозділі 2.2. «Свобода вибору контрагента за договором у 

земельному праві» стверджується, що 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 (стор. 85-86 дисертації). Саме у цьому аспекті 

В. В. Шевченком надалі детально охарактеризовано порядок укладення 

договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (договір про емфітевзис), проаналізовано 

порядок проведення земельного аукціону, реалізації переважного права на 

укладення договору купівлі земельної ділянки та інші аспекти реалізації 

свободи договору.

Узагальнюючи матеріал цієї частини дисертації здобувач стверджує, 

що більшість обмежень свободи вибору контрагента за договором у 

земельному праві не є обґрунтованими (встановлення переважного права 

купівлі земель сільськогосподарського призначення є недоцільним з огляду 

на відсутність механізму його реалізації; конструкція переважних прав на
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купівлю землі не відповідає вимогам ринку земель; процедура відчуження 

земель державної та комунальної власності шляхом проведення аукціону є 

зарегульованою, створює низку проблем практичного характеру) (стор. 102- 

103 дисертації). Незважаючи на те, що окремі з викладених питань вже 

розглядалися науковцями, В. В. Шевченку вдалося їх уточнити з 

урахуванням предмету своєї дисертації.

Свобода вибору виду договору у земельному праві досліджена у 

підрозділі 2.3. дисертації. Цілком обґрунтовано В. В. Шевченко розглянув 

обмеження у виборі виду договору, зокрема ті, що обумовлені особливим 

правовим статусом, яким наділені органи державної влади та місцевого 

самоврядування, правосуб’єктністю деяких учасників договірних відносин 

(стор. 106-107 дисертації), а також акцентував увагу на тому, що обмеження 

свободи волевиявлення особи на вступ у договірні відносини можуть 

зобов’язати особу вступити у договірні відносини без її волі (як приклад -  

укласти договір про встановлення суперфіцію як підставу для виникнення 

права користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля, 

будинок чи споруда). Такий хід авторських думок є логічним та з ним не 

можна не погодитися.

Підрозділ 2.4. «Свобода вибору контрагентами форми договору у 

земельному праві» присвячено дослідженню питань зовнішнього 

оформлення договірних земельних правовідносин у формі, що може 

об’єктивно сприйматися третіми особами. Тут дисертант правильно вказує, 

що у земельному праві, на відміну від цивільного, свобода вибору 

контрагентами усної, письмової чи письмової з нотаріальним посвідченням 

форми є значно більш обмеженою, оскільки обіг земельних ділянок 

традиційно зазнає більш жорсткого регулювання. При цьому, для договорів 

про перехід права власності на земельну ділянку обов’язковими є письмова 

форма договору та його нотаріальне посвідчення, а щодо договорів про 

встановлення права користування земельною ділянкою спеціальних вимог 

щодо їх форми законодавство не встановлює (стор. 114 дисертації).
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Вивчаючи проблемні питання нотаріального посвідчення 

розглядуваних договорів В. В. Шевченко стверджує, що воно обтяжує 

оборот, тому повинно вимагатися лише в тих випадках, коли шкода для 

обороту компенсується тими вигодами, які надає нотаріальне 

посвідчення (стор. 118 дисертації). Такий підхід заперечень не викликає, 

адже викладене узгоджується із принципами приватноправового 

регулювання земельних відносин.

Дискутуючи спірні питання державної реєстрації речових прав на 

земельні ділянки, автор правильно зазначає, що така реєстрація слідує за 

укладенням договору і лежить поза межами волевиявлення сторін, яке 

складає зміст договору, тому державна реєстрація речових прав ніяк не може 

вважатися формою договору (стор. 120 дисертації). Таке твердження слід 

підтримати, адже воно є ключем до вирішення багатьох правозастосовчих 

проблем у земельних правовідносинах.

Проблемним питанням свободи контрагентів у визначенні умов 

договору у земельному праві присвячено підрозділ 2.5. розглядуваної 

дисертаційної роботи. Тут стверджується, що для земельного права 

характерним є встановлення великого переліку істотних умов договору на 

законодавчому рівні, як для договорів, що опосередковують перехід права 

власності на земельну ділянку, так і договорів щодо переходу права 

користування нею (стор. 123 дисертації). Відповідно надалі у дисертації 

детально проаналізовано зміст ст. 132 Земельного кодексу України та ст. 15 

Закону України «Про оренду землі» щодо істотних умов зазначених 

договорів з детальною характеристикою останніх. Узагальнюючий висновок 

щодо цього вміщено на стор. 147 дисертації, згідно якого зазначені статті не 

закріплюють виправданого спеціального регулювання, адже істотні умови 

договору оренди землі випливають із його визначення, а істотні умови 

договорів про відчуження земельних ділянок -  із правил про відповідні види 

договорів. Звідси В. В. Шевченко пропонує названі норми земельного 

законодавства виключити.
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Підрозділ 2.6. «Свобода зміни договору у земельному праві» висвітлює 

питання зміни сторін у земельних договірних відносинах. Тут ґрунтовно 

висвітлено проблеми зміни договору за рішенням суду, гостре практичне 

питання зміни розміру орендної плати за договором оренди землі (у тому 

числі й на вимогу органів державної влади чи місцевого самоврядування), 

питання зміни орендних правовідносин у разі зміни одного із контрагентів 

(зокрема, у разі успадкування земельної ділянки). Так, В. В. Шевченко 

стверджує, що законодавча зміна граничних розмірів орендної плати за землі 

державної та комунальної власності не є підставою ні для «автоматичної» 

зміни умови договору про орендну плату, ні для перегляду цієї умови в 

судовому порядку; при заміні сторони договору безпосередньо в силу вимог 

закону при настанні певних юридичних фактів (смерть особи, реорганізація 

юридичної особи) заміна відбувається безпосередньо із настанням 

визначених законом обставин незалежно від переоформлення договору та 

державної реєстрації відповідного права; при поділі земельної ділянки 

договір оренди землі повинен зберігати свою чинність, причому без усякого 

переоформлення та ін. (стор. 156-158 дисертації). Наведені авторські 

пропозиції цілком логічні та можуть бути використані для вирішення 

правозастосовчих проблем.

Заключний підрозділ 2.7. дисертації В. В. Шевченка присвячено 

з ’ясуванню питань свободи розірвання договору у земельному праві. 

Спочатку тут охарактеризовано загальні підходи щодо розірвання договорів, 

а потім акцентовано увагу на спірних питаннях добровільної відмови від 

договору дарування земельної ділянки з обов’язком передати дарунок у 

майбутньому, добровільної відмови орендаря від права користування 

земельною ділянкою, а також на різноманітних підставах розірвання 

договору оренди землі щодо чого зроблено відповідні висновки. Зокрема, 

стверджується, що підстави припинення права користування, що визначені в 

ст. 142 Земельного кодексу України, одночасно є підставами для розірвання 

договору оренди земельної ділянки, оскільки вміщений до ст. 31 Закону
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України «Про оренду землі» перелік підстав для припинення договору 

оренди не є вичерпним. Тлумачачи окремі з цих підстав здобувач пропонує 

під використанням земельної ділянки не за цільовим призначенням розуміти 

використання земельної ділянки за призначенням, іншим від того, що 

встановлений законом та договором для відповідної земельної ділянки, а 

невикористання земельної ділянки розглядати як підставу для розірвання 

договору лише тоді, коли обов’язок певного використання встановлений 

договором (стор. 168 дисертації). Наведене має важливе значення як для 

вдосконалення теорії земельного права, так і для вирішення спірних 

практичних питань.

Окремо слід наголосити на тому, що дисертацію В. В. Шевченка 

характеризують широке використання матеріалів судової практики (як 

конкретних судових справ, так і узагальнень, здійснених вищими судовими 

інстанціями України), досвіду правового регулювання земельних відносин у 

зарубіжних країнах (Франції, США, Іспанії, Швеції, Австрії, Австралії, 

Німеччині та ін.), а також звернення до цієї проблематики у законодавстві 

Європейського Союзу, що вдало використано при викладені відповідних 

питань.

Окремо слід позитивно відмітити пропозиції В. В. Шевченка щодо 

вдосконалення актів чинного земельного законодавства, зокрема, Земельного 

кодексу України, реалізація яких сприятиме належній реалізації принципу 

свободи договору у земельному праві та функціонуванню земельних 

правовідносин у цілому.

Разом з тим дисертаційна робота В. В. Ш евченка містить окремі 

дискусійні положення або ж такі, що потребують додаткової 

аргументації. Серед них можна назвати наступні:

1. У рецензованій дисертації відсутнє авторське визначення поняття 

принципу свободи договору в земельному праві. На нашу думку для того, 

щоб вивчити, осмислити, проаналізувати питання реалізації принципу 

свободи договору, спочатку необхідно усвідомити поняття самого цього
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принципу, потім встановити, як закріплений цей принцип в законодавстві й 

лише після цього вже розглядати дію принципу свободи договору та існуючі 

його обмеження. Наведення такого визначення лише б прикрасило 

дисертаційну роботу В. В. Шевченка.

2. На стор. 61 дисертації здобувач стверджує, що, хоча на підставі 

рішення про відчуження або надання в користування в органу державної 

влади чи місцевого самоврядування і виникає обов’язок укласти у 

майбутньому договір купівлі-продажу чи оренди земельної ділянки, цей 

обов’язок не породжує в іншої сторони права вимагати укладення правочину. 

Вважаємо, що подібна теза потребує додаткового обґрунтування, адже вона є 

внутрішньо суперечливою, оскільки у разі відсутності права (у даному 

випадку -  вимагати укладення договору) навряд чи можна стверджувати й 

про існування обов’язку, який йому кореспондує.

3. Як уже вказувалося, В. В. Шевченко пропонує запровадити 

дозвільний механізм відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення як альтернативу мораторію на відчуження цих земель. На його 

думку, можливим негативним наслідкам такого нововведення у вигляді 

зловживань владою та видачі дозволів лише «обраним» особам може 

запобігти видача дозволів за принципом «мовчазної згоди» та покладення 

тягаря доведення невідповідності правочину встановленим законом 

критеріям на відповідний орган (стор. 71 дисертації). Разом із цим, автор не 

пропонує критеріїв (щодо умов правочину з відчуження землі, осіб, що 

приймають участь у такому відчуження тощо), на відповідність яким 

повинно оцінюватися відчуження земель сільськогосподарського 

призначення в кожному випадку при наданні такого дозволу. За відсутності 

таких критеріїв висловлена пропозиція здобувача запровадити названий 

дозвільний механізм відчуження виглядає недостатньо опрацьованою.

4. На сторінці 147 дисертації автор стверджує про необхідність 

виключити ст. 132 «Зміст угод про перехід права власності на земельні 

ділянки» із Земельного кодексу України та ст. 15 «Умови договору оренди
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землі» із Закону України «Про оренду землі», обґрунтовуючи це тим, що 

зазначені статті не закріплюють виправданого спеціального регулювання та 

взагалі є недоцільним закріплення такої кількості істотних умов для цих 

договорів. Однак наведені судження є спірними. Адже порядок укладення 

договорів щодо земельних ділянок регламентується цивільним 

законодавством, яке встановлює загальні вимоги до здійснення таких 

правочинів. Особливості відчуження та оренди земельних ділянок мають 

бути регламентовані саме спеціальним земельним законодавством України і 

виключення названих правових норм призведе про втрати специфіки 

правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин.

5. Здобувач приєднується до висловленої у спеціальній літературі 

думки щодо відсутності на сьогодні в Україні законодавчо встановленого 

механізму заміни орендодавця в орендних земельних відносинах (стор. 153 

дисертації). Втім, доцільно було дати оцінку також й іншій точці зору, згідно 

з якою перехід прав і обов’язків за договором оренди від одного орендодавця 

до іншого відбувається в силу самого факту відчуження орендованої 

земельної ЛІМЗЮ^ ' ГіСЄ^" 

вимагає.

6. На стор. 160-161 дисертації В. В. Ш евченко розглядає можливість 

добровільної відмови від договору дарування земельної ділянки у випадку, 

якщо договір дарування укладений з обов’язком передати дарунок (у даному 

випадку -  земельну ділянку) у майбутньому. Разом із тим, можливість 

укладення подібного договору в умовах існуючого правового регулювання 

викликає певні сумніви, оскільки не повною мірою узгоджується з правилами 

про здійснення державної реєстрації речового права на земельну ділянку 

нотаріусом, що здійснив нотаріальне посвідченням договору про відчуження 

земельної ділянки (ч. 5 ст. З, ч. З ст. 19, ч. З ст. 20 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). 

Адже у такому випадку державна реєстрація, а отже, і перехід права 

власності на земельну ділянку, відбуваються безпосередньо на підставі
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нотаріально посвідченого правочину -  договору дарування й подальша 

добровільна відмова від нього виглядає проблематичною.

Однак вказані зауваження принципово не впливають на загальну 

позитивну оцінку рецензованої дисертації В. В. Шевченка.

Дисертаційна робота характеризується єдністю змісту, цільовою 

спрямованістю та є особистим внеском автора в земельно-правову науку.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

є певним доробком для науки земельного права, можуть бути використані 

при вдосконаленні земельного законодавства та проведенні подальших 

наукових досліджень правових аспектів функціонування земельних 

договірних відносин в Україні.

Практичне значення положень і пропозицій, що містяться у дисертації, 

полягає в тому, що вони можуть бути використані при підготовці відповідних 

змін та доповнень до нормативно-правових актів земельного законодавства 

України. Окремі положення дисертаційної роботи доцільно рекомендувати 

для використання в правозастосовчій практиці.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертаційній 

роботі В. В. Ш евченка, є достовірними. Достовірність результатів дисертації 

підтверджується тим, що вони ґрунтуються на ретельному аналізі 

законодавства України, всебічній оцінці наукових здобутків щодо принципу 

свободи договору у працях українських та зарубіжних вчених (список 

використаних джерел налічує 203 найменування).

Основні результати дисертаційної роботи викладені у 11-ти наукових 

працях, серед яких 7 наукових статей, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України та інших країн.

Зміст автореферату дисертації В. В. Ш евченка відображає основні 

положення дисертації, її структуру та отримані в ній результати. Зміст 

автореферату є ідентичним основним положенням дисертації.
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Дисертаційна робота оформлена відповідно до встановлених вимог, для 

її тексту характерний формально-логічний спосіб викладання матеріалу. 

Робота відрізняється смисловою завершеністю, цілісністю та єдністю змісту.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

Шевченка Віталія Валерійовича «Реалізація принципу свободи договору в 

земельному праві України» є комплексною, завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані теоретичні та 

практичні положення щодо реалізації принципу свободи договору у 

земельних договірних правовідносинах і які в сукупності надають вирішення 

наукового завдання в науці земельного права. Зазначене відповідає вимогам 

пунктів 9, 11 та 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567, і дає 

підставу стверджувати, що автор дисертації Шевченко Віталій Валерійович 

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,

І Підпис 
І Засвідч 
' Нач.ВК

В. Ю. Уркевич

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

