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 ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Земельне право»

складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалавра

напряму 081 Право. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є норми Конституції України,

Земельного кодексу  України та  інших кодифікованих  актів,  законів  та  підзаконних

нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика

їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  дисципліна  «Земельне  право»  базується  на

попередніх знаннях дисципліни «Теорія держави та права» і забезпечує вивчення

дисциплін «Екологічне право», «Цивільне право»,  «Господарське право».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи земельного права.

2. Земельний кодекс України як головна ланка земельного законодавства.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Земельне  право»  є

ознайомлення  із  системою  знань  у  сфері  правового  регулювання  відносин

з ефективного використання та охорони земель, земельних  ділянок,  що  належать

суб’єктам  земельних  правовідносин  на  різних юридичних  титулах,  управління

у  галузі  використання  та  охорони  земель, регулювання плати за землю тощо. 

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Земельне  право»  є

формування  у  студентів  практичних  навичок  щодо   самостійного  розв’язання

проблем,  пов’язаних  з  реалізацією  норм  земельного  законодавства,  оскільки

підготовка  кваліфікованого  фахівця  передбачає  опанування   ним   певних

правових знань, як обов’язкову умову подальшої успішної професійної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
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знати: 

положення  Конституції  України,  Земельного  кодексу  України, Законів

України  «Про  державний  земельний  кадастр»,  «Про  землеустрій»,  «Про

розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оренду землі»,

тощо,  та  підзаконних  актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо

ефективного  використання  та  охорони  земель,  відповідальності  за  порушення

земельного  законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо; 

вміти:  

відрізняти  земельні  правовідносини  від  інших  відносин,  що виникають у

суспільному  житті,  давати  визначення  основних  категорій  земельного  права;

набути  навичок  застосування  теоретичних  знання  і  приписів  нормативно-

правових актів земельного законодавства у практичній діяльності.  

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  120  годин / 3  кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Основи земельного права.  Правове забезпечення земельної реформи в України.

Право власності на землю. Право землекористування. Правові засади угод щодо

земельних ділянок. Обмеження та обтяження прав на землю.

Змістовий модуль 2

Правове  регулювання  управління  в  галузі  використання  та  охорони  земель.

Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів. Правовий

режим використання земель за категоріями. Формування та державне регулювання

ринків землі. Юридична відповідальність за земельні правопорушення.

3. Рекомендована література

1. Водний кодекс України від 6.06.1995, № 213/95-ВР.
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2. Возняк  Р.П.,  Ступень  М.Г.,  Падляк  І.М.  Земельно-правовий  процес:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий

світ-2007», 2007. – 224 с.

3. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003, № 858-ІУ.

4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003, № 898-ІУ.

5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999,        №

586 XIV.

6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,

№ 280/97-ВР.

7. Закон України «Про оренду землі» від 6.10.1998, № 161-Х1У. 

8. Закон  України  «Про  особисте  селянське  господарство»  від  15.05.2003,

№ 742-IV.

9. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003, № 962-ІУ.

10. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003, № 1378-ІУ.

11. Закон  України  «Про  порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003. № 899-ІУ.

12. Закон  України  «Про   природно-заповідний   фонд   України»   від

16.06.1992, № 2456-ХН.

13. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003, № 973-IV.

14. Земельний кодекс України від 25.10.2001, № 2768-111.

15. Земельне  право  України:  Практикум:  Навч.  посібник  /  Курило  В.І.,

Миронець І.М., Харламович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І. Курила – К.:

Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 144 с.

16. Кодекс України про надра від 27.07.1994, № 132/94-ВР.

17. Конституція України. 1996, Київ. – 64 с.

18. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.

19. Корнєєв  Ю.В.,  Мацелик  М.О.  Земельне  право:  Навч.  посібник  –  К.:

Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

20. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. № 2341-111.

21. Лісовий кодекс України від 21.011994, № 3852 XII.
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22. Мачуська І.Б. Земельне право : Навч. посібник – К.:КНЕУ, 2007. – 280 с.

23. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. А.П.

Гетьмана , М.В. Шульги – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 624 с.

24. Правові  основи  майнових  і  земельних  відносин:  Навч.  посібник  /

Колектив авторів; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006.

– 384 с.

25. Постанова Кабінету Міністрів  України «Про затвердження Положення

про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги».

від 16.05.2002р. № 648.

26. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку

зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності  громадян або

юридичних осіб» від 11.04.2002 р. № 502.

27. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  порядок  визначення  та

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» від 19.04.1993, №

9284.

28. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  розміри  та  порядок

визначення  втрат  сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва,  які

підлягають відшкодуванню» від 17.11.1997, № 1279. 

29. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-1У.
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