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Дослідження категорії прав на чужу земельну 
ділянку характеризується різноманітними підхода
ми до розкриття її сутності та змісту. Це пояснюєть
ся тим, що питанням зазначеної правової категорії 
приділялася і приділяється значна увага щодо ви
явлення загальнотеоретичних проблем (визначен
ня поняття та встановлення сутності прав на чужі 
речі, в тому числі й стосовно чужих земельних діля
нок), так і у контексті з’ясування спеціальних про
блем реалізації, де предметом були і залишаються 
окремі види прав, правові категорії, або співвід
ношення останніх з іншими речовими правами 
на чуже майно, що призвело до певних проблем 
реалізації відповідних норм права, які регулюють 
цю категорію, зокрема, її розуміння як з точки зору 
загальної теорії права, так і з погляду застосування 
цивільного та земельного права.

Крім цього, у зв’язку з відсутністю такого ін
ституту у земельному праві, проблеми прав на 
чужу земельну ділянку тривалий час досліджували
ся лише в межах норм цивільного законодавства і 
права. Тому безперечно важливим та позитивним 
у монографії є дослідження прав на чужі земельні 
ділянки саме з позиції земельного законодавства 
і права.

У монографії досліджено теоретичні та зако
нодавчі засади здійснення прав на чужі земельні 
ділянки в Україні, де зазначені права розглянуті в 
системі приватного і публічного права. Тому про
блеми здійснення прав на чужі земельні ділянки 

одержали доктринальний зміст в системі земель
ного законодавством і права України. Окремий 
розділ монографії присвячений визначенню місця 
прав на чужі земельні ділянки в системі інших прав 
на землю, із детальним дослідженням особливос
тей прав на землю, формулювання їх поняття, роз
криття сутності прав на чужі земельні ділянки, а та
кож визначення їх основних видів.

Значний інтерес викликає розділ, присвяче
ний дослідженню суб’єктнооб’єктного складу та 
змісту прав на чужі земельні ділянки, у якому ав
торкою доведено актуальні проблеми щодо збе
реження корисних якостей землі, юридичних ви
мог її цільового використання, відповідності типу 
земель тій діяльності, що має здійснюватися на 
земельній ділянці. Дослідницею систематизовано 
і запропоновано комплекс обов’язкових заходів, 
що встановлені імперативно та не залежать від 
волі суб’єктівволодарів земельних прав щодо їх 
виконання.

Поза будьяких сумнівів цікавим є зміст остан
нього розділу монографії, де дослідниця розкриває 
загальні підстави та особливості набуття, реаліза
ції та припинення прав на чужі земельні ділянки. 
Нами розділяється авторська думка про те, що у 
даний час не має «дефіциту» у земельноправовій 
законотворчій базі. У даний час правозастосовна 
практика свідчить про необхідність посилення реа
лізації наявних земельних прав, у тому числі прав 
на чужі земельні ділянки.
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Слід зазначити, що у монографічній роботі 
знай шли своє глибинне дослідженні методологічні, 
теоретичні та концептуальні засади реалізації прав 
на чужі земельні ділянки в Україні. Це дозволило 
авторці аргументовано сформулювати теоретичні 
висновки та практичні рекомендації щодо існуван
ня інституту прав на чужі земельні ділянки саме у 
галузі земельного права.

Особливої уваги заслуговує аналіз договірних 
відносин щодо здійснення прав на чужі земельні 
ділянки. Безумовно, правова природа договорів із 
земельними ділянками потребує свого подальшо
го дослідження. Проте безперечним є виклад ви
мог, умов та порядку нотаріального посвідчення та 
оформлення таких договорів, у сфері якої авторка 
є фахівцем. Тому монографічне дослідження має 

не тільки теоретичного значення, а представляє 
значний практичний інтерес, оскільки за резуль
татами проведеного дослідження сформульовані 
слушні пропозиції стосовно зміни та доповнення 
норм чинного земельного законодавства.

Підсумовуючи усе висловлене можна одно
значно стверджувати, що монографія кандидата 
юри дичних наук, доцента Харитонової Т.Є. з проб лем 
«Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: 
проблеми теорії та практики» є фундаментальним 
науковим дослідженням сучасного стану земельних 
відносин щодо реалізації прав на чужі земельні ді
лянки за чинним законодавством. Вона є певним 
науковим явищем у вітчизняній правовій літерату
рі та суттєво заповнює собою ту прогалину, що досі 
мало місце в науці українського земельного права.


