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ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

У сучасному праві земля виступає як об’єкт різних за своїм змістом і характером пра-
вовідносин. Так, земля як територія держави є об’єктом конституційного [1, с. 551] та міжна-
родного права. Вона має економічну цінність і розглядається як самостійний об’єкт навко-
лишнього природного середовища, індивідуалізується у вигляді земельної ділянки для при-
своєння фізичними або юридичними особами, і тому виступає специфічним об’єктом земе-
льного, цивільного, податкового, господарського, аграрного та інших галузей права. 

Законодавче визначення земельної ділянки вперше було зроблено у ЗК України [2] 
та продубльовано у Законі України «Про оцінку земель» [3], як частини земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 
Наступним законодавчим актом, що запропонував дещо розширену дефініцію земельної 
ділянки, став ПК України [4], який визначив її у ст. 14 як частину земної поверхні з устано-
вленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням 
та з визначеними щодо неї правами. Таким чином було розширено її поняття із урахуван-
ням цільового (господарського) призначення. 

Урядом України у Національному стандарті № 2 «Оцінка нерухомого майна» [5] дано 
найбільш повну дефініцію земельної ділянки – частина земної поверхні з установленими 
межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення 
оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під 
нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень. 

Відомчий нормативний акт Держкомзему України у Тимчасових методичних вказів-
ках щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного 
земельного кадастру [6] визначає земельну ділянку як частину земної поверхні, яка має 
фіксовані геометричні та юридичні межі і є базовою одиницею кадастрового реєстру зе-
мель. Але зазначений орган державної влади не дотримується єдиного підходу до визна-
чення земельної ділянки і через декілька місяців запроваджує визначення, яке відрізня-
ється від попереднього, а саме: ділянка землі, на яку розповсюджуються гомогенні права 
власності (від грец. Ὁμός – рівний, однаковий) і яка являє собою єдину власність, має 
фіксовані межі та характеризується певним місцем розташування, природними властиво-
стями, фізичними параметрами, правовим і господарським статусом та іншими характе-
ристиками, які є її суттєвими складовими [7]. В останньому визначенні застосовуються 
гомогенні права власності – мається на увазі, що на таку ділянку у повному обсязі може 
поширюватися право володіння, оренди та застави. Наприклад, право сервітуту, на від-
міну від гомогенних прав власності, поширюється лише на певну частину ділянки [8]. 

Цивілістична наука та практика базуються на визначенні, що надано у ст. 373 ЦК 
України, яка розглядає землю (земельну ділянку) як об’єкт права власності. Воно поши-
рюється на поверхневий (ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні об’єкти, ліси,  
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багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під поверх-
нею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та 
інших будівель і споруд. Власник земельної ділянки має право використовувати її на свій 
розсуд відповідно до її цільового призначення та може використовувати все, що знахо-
диться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом та якщо це не 
порушує прав інших осіб. 

Іноземні вчені використовують схоже визначення, а саме – земельною ділянкою є 
будь-яка ділянка землі, включно із тією поверхнею, на якій розташовані будівлі або інші 
споруди, або під водою, що становить об’єкт будь-якої правомочності, володіння або 
сервітуту [9, с. 588]. 

Таким чином можна констатувати, що єдине легальне цивільно-правове визначення 
земельної ділянки відсутнє, оскільки поняття земельної ділянки як об’єкта – цивільного 
права; земельних правовідносин; землеустрою; державного кадастрового обліку – суттє-
во відрізняються між собою, є неідентичними. Але цивільне, поряд із земельним законо-
давством (у субсидіарному порядку), регулює відносини власності на земельну ділянку і 
становить єдиний міжгалузевий інститут, що використовується різними галузями права. 

Проаналізувавши наведені вище галузеві поняття, можна користуватися загальним 
та розширеним визначенням земельної ділянки залежно від потреби. Щодо загального, 
то воно є і найбільш точним і тому слід застосовувати норми земельного законодавства, 
якими визначено земельну ділянку як частину земної поверхні з установленими 
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Додатковими ознаками для визначення земельної ділянки як спеціального об’єкта є 
її: цільове (господарське) призначення; простір над та під нею висотою і глибиною, що 
необхідні для здійснення земельних поліпшень; фіксованість геометричних та юридичних 
меж, що є базовою одиницею кадастрового реєстру земель; гомогенні права власності, 
тобто являє собою єдину власність; фіксовані межі та природні властивості; фізичні па-
раметри, правовий і господарський статус; поверхневий (ґрунтовий) шар; водні об’єкти, 
ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться; простір, що є над і під поверхнею 
ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших 
будівель і споруд. 

Як об’єкту цивільних правовідносин земельній ділянці властиві ті риси, такі юридичні 
властивості, які дозволяють охарактеризувати її як річ – предмет матеріального світу, 
щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки: а) оборотоздатність; 
б) віднесення її законом до нерухомих речей, нерухомого майна, нерухомості; 
в) індивідуальна визначеність; г) можливість її віднесення як до подільних, так і 
до неподільних речей; ґ) неспоживаність; д) наявність правового зв’язку з іншими 
природними об’єктами, як її складовими. 

Земельні ділянки, володіючи перерахованими вище властивостями, включаються в 
господарський оборот і виступають в якості об’єктів різних майнових прав, як речових, так 
і зобов’язальних. Але слід наголосити на багатьох пробілах щодо правового регулювання 
земельної ділянки, як об’єкта правовідносин багатьох галузей права. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОПОРОДЖУЮЧИХ 
ОДНОСТОРОННІХ ПРАВОЧИНІВ  
З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ БЛАГАМИ 

Щодо правопороджуючих односторонніх правочинів з нематеріальними благами, 
склалися не одностайні погляди. Так, зокрема, під нематеріальними благами, ми розгля-
даємо об’єкти перераховані в главі 15 Цивільного кодексу України, а саме, до групи нема-
теріальних благ входять результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, 
особисті немайнові блага. Специфіка особистих немайнових відносин опосередковується 
механізмом їх правового регулювання немов би «автоматично» та уніфіковано для всіх 
категорій їх учасників. На думку вчених [1, с. 259] правопороджуючими юридичними фак-
тами, а відтак активуючими регламентаційний вплив механізму правового регулювання 
особистих немайнових відносин, є народження людини та закон. Інші дослідники вважають, 
що подібне визначення кола підстав виникнення особистих немайнових правовідносин 
досить абстрактне [2, с. 130] та неповне [3, с. 67]. З цього приводу С. О. Сліпченко [3, с. 67], 
зазначає, якщо право виникає не з народженням чи не на підставі закону, то чи можна, 
при наявності необхідних ознак визнати його особистим немайновим [4]. По-друге, якщо 
впорядкування особистих немайнових відносин за допомогою механізму їх правового 
регулювання дійсно уніфіковано для всіх категорій учасників, то необхідно перевірити чи 


