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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

скорочена
форма

навчання

Кількість кредитів  – 
4

Галузь знань
08 Право Нормативна

Спеціальність 
081 «Право»  

Модулів – 2

Освітньо-професійна
програма 
«Право»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й ‒
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – к/р                        

Семестр

Загальна кількість 
годин - 120

3-й 3-й ‒
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних –  2 
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
Бакалавр

20 год.  8 год. ‒
Практичні

20 год. 4 год. ‒
Самостійна робота

80 год. 108год. ‒
Вид контролю: іспит

Примітка:
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/ 80;
для заочної форми навчання – 12 / 108.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета –  формування   системи   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. 

Завдання –  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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

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»,

«Про державну експертизу  землевпорядної  документації»  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.  



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи земельного права

Тема 1. Основи земельного права

Поняття  предмета  земельного  права.  Метод  земельного  права.  Поняття  і

основні принципи земельного права. Система земельного права. Місце земельного

права в системі прав.

Тема 2. Правове забезпечення земельної реформи в України

Поняття  земельної  реформи у правовій  доктрині  України.  Передумови

реформування  земельних   відносин  в  Україні.  Мета,  завдання  та  напрями

земельної  реформи.  Законодавче  забезпечення  земельної  реформи.  Соціальні,

правові та економічні наслідки проведення земельної реформи в Україні.

Тема 3. Право власності на землю

Поняття  права власності на землю та особливості його об’єкту. Особливості

змісту  права  власності  на  землю.  Правомочності  володіння,  користування  та

розпорядження  земельними  ділянками.  Форми  права  власності  на   землю.

Суб’єкти  права  власності на землю. Права та  обов’язки власників земельних

ділянок.  Особливості  права  спільної власності  на  землю.  Підстави набуття,

перехід та припинення права власності на земельні ділянки.

Тема 4. Право землекористування

Поняття,  види  та  принципи  права  землекористування.   Зміст   права

землекористування. Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Основні права

та  обов’язки землекористувачів. Право загального  землекористування. Порядок

надання   земельних   ділянок   у   постійне   користування  юридичним особам.

Особливості землекористування на правах оренди. Порядок укладення договорів

оренди   землі.  Істотні   умови   договору  оренди  землі.  Зміна,  припинення,

поновлення договорів   оренди  землі.   Суборенда  землі.   Право концесійного

землекористування та його відмінність від права оренди землі.



Тема 5. Правові засади угод щодо земельних ділянок

Набуття  права  власності  на   земельні  ділянки  за   цивільно-правовими

угодами. Купівля-продаж земельних  ділянок. Міна земельних ділянок. Дарування

та  спадкування  земельних  ділянок.  Передача   земельних  ділянок   в  іпотеку.

Перехід права власності  на земельні ділянки при відчуженні будівель і  споруд.

Особливості   набуття   за  цивільно-правовими  угодами   земельних  ділянок

державної  та  комунальної  власності.  Викуп   земельних   ділянок  приватної

власності для  суспільних потреб та з мотивів  суспільної необхідності.

Тема 6. Обмеження та обтяження прав на землю

Поняття обмежень та обтяжень  прав  на  землю. Земельний сервітут як

окремий різновид обтяжень прав на  землю. Види земельних сервітутів. Підстави

та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення

земельних сервітутів.  Поняття емфітевзису і  суперфіцію.  Підстави та   порядок

встановлення  емфітевзису   і   суперфіцію.   Підстави  та  порядок  припинення

емфітевзису і суперфіцію. Право добросусідства.

Змістовий модуль 2. Земельний кодекс України як головна ланка земельного

законодавства

Тема  7. Правове  регулювання  управління  в  галузі  використання  та

охорони земель

Поняття  управління  в  галузі   використання  та  охорони  земель.  Поняття

функцій  управління. Планування використання та охорони  земель. Встановлення

меж  адміністративно-територіальних  утворень. Розподіл та перерозподіл  земель.

Нормування  та   стандартизація   у   сфері   використання   та  охорони  земель.

Моніторинг  земель.  Контроль  за  використанням,  відтворенням  та   охороною

земель.   Ведення   державного  земельного  кадастру.  Землеустрій.  Порядок

вирішення земельних спорів.



Тема 8. Правове регулювання використання земель у межах населених

пунктів

 Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. Порядок

використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб.

Використання земель громадянами у межах населених пунктів. Особливості права

власності на землю та права землекористування у межах населених пунктів.

Тема 9. Правовий режим використання земель за категоріями

Землі  сільськогосподарського призначення.  Землі житлової  та громадської

забудови. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

Землі оздоровчого призначення. Землі рекреаційного призначення. Землі історико-

культурного  призначення.  Землі  лісового  фонду.  Землі  водного  фонду.  Землі

промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

Тема 10. Формування та державне регулювання ринків землі

Організаційно-правові  передумови  проведення  земельних  торгів.

Класифікація  типів  земельних  аукціонів.  «Англійський  аукціон»  (відкритий

аукціон  з  зростанням  ціни).  Закритий  аукціон  першої  ціни.  Аукціон  Вікрі

(закритий аукціон другої ціни).  Підготовка ділянок до продажу на аукціоні або

конкурсі. Оформлення прав на продані ділянки.

Тема 11. Юридична відповідальність за земельні правопорушення.

Поняття та види юридичної  відповідальності  за  земельні правопорушення.

Адміністративна  відповідальність  за  земельні  правопорушення.  Кримінальна

відповідальність за злочини у галузі  земельних відносин.  Господарсько-правова

відповідальність  за  земельні  правопорушення.  Майнова  відповідальність  за

завдану  шкоду.  Відшкодування  втрат  сільськогосподарського  та

лісогосподарського виробництва.  Земельно-правова відповідальність. 



4. Структура навчальної дисципліни

№ Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л с с. р. л с с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Змістовий модуль 1 Основи земельного права

1. Основи земельного права. 6 1 1 4 6 1 1 8
2. Правове  забезпечення

земельної реформи в України.
6 1 1 4 6 1 1 10

3. Право власності на землю. 7 2 2 8 7 1 1 10
4. Право землекористування. 7 2 2 8 7 1 1 10
5. Правові  засади  угод  щодо

земельних ділянок. 
6 2 2 8 6 1 ‒ 10

6. Обмеження  та  обтяження
прав на землю. 

6 2 2 8 6 1 ‒ 10

Разом за змістовим 
модулем 1

40 10 10 40 40 6 4 58

Змістовий модуль 2 Земельний кодекс України як головна ланка земельного
законодавства

7. Правове  регулювання
управління  в  галузі
використання  та  охорони
земель. 

10 2 2 8 10 1 ‒ 10

8. Правове  регулювання
використання земель у межах
населених пунктів. 

8 2 2 8 8 1 ‒ 10

9. Правовий  режим
використання  земель  за
категоріями. 

10 2 2 8 10 ‒ ‒ 10

10. Формування  та  державне
регулювання ринків землі.  

8 2 2 8 8 ‒ ‒ 10

11. Юридична  відповідальність
за земельні правопорушення. 

8 2 2 8 8 ‒ ‒ 10

Разом за змістовим 
модулем 2

44 10 10 40 44 2 4 50

Усього годин 120 20 20 80 120 8 4 108



                                 5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

дфн зфн

1. Поняття земельного права. 2 1
2. Правове забезпечення земельної реформи в Україні. 2 1
3. Право на землю. 2 1
4. Право власності та користування землею. 2 1
5. Правовий режим земель:  с/г призначення, населених

пунктів,  промисловості,  транспорту,  лісового  та
водного фонду.

2 -

6.
Обмеження та обтяження в земельному праві.

2 -

7.
Правове регулювання плати за землю.

2 -

8.
Правові  форми  управління  в  галузі  використання,
відтворення та охорони земель.

2 -

9.
Правове  стимулювання  громадян  щодо  ефективного
використання,  відтворення  та  охорони  земель.
Охорона земель. Контроль за використанням земель.

2 -

10.
Юридична  відповідальність  як  засіб  реалізації
земельного права.

2 -

Усього 20 4

6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1. Вивчення матеріалів з тематики курсу лекцій 50 50
2. Підготовка  до  семінарських  занять  та  оформлення

задач
15 25

3. Підготовка та оформлення індивідуальних задач 15 25
Усього забезпечення аудиторних занять 80 100
Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) - 20
Разом 80 120



7. Розподіл балів, які отримують студенти

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна  робота  студентів  передбачає:  участь  у  роботі  студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду індивідуальної

роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо  узгодивши  з

викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Контрольну  роботу  студенти  виконують  у  формі  тестів,  колоквіуму  або

письмових  відповідей  на  3–4  запитання  за  темами,  які  були  вже  розглянуті  на

семінарських заняттях.

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план реферату

студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.  Оптимальний  обсяг

реферату – 15 20 сторінок.‒



Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90–100 А відмінно  

зараховано

82–89 В
добре 

74–81 С
64–73 D

задовільно 
60–63 Е 

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0–34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним
вивченням
дисципліни

8. Методичне забезпечення

1. Методичні  вказівки  щодо  практичних  занять  та  самостійної  роботи

з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм

навчання (у тому числі скорочений термін навчання).



2.  Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольних  робіт  з  навчальної

дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм навчання (у

тому числі скорочений термін навчання).

9. Рекомендована література

Базова

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

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

3. Водний кодекс України від 6.06.1995, № 213/95-ВР.

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

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.

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

7. Лісовий кодекс України від 21.011994, № 3852 XII.

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

9. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України/ Кол. авт.:   Л.О.

Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред.. В.В. Медведчука.  К.:‒

Хрінком Інтер, 2004. – 656 с.

10. 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.

11. 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.

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

учбової літератури, 2008. – 240 с.

13. Мачуська І.Б. Земельне право : Навч. посібник – К.:КНЕУ, 2007. – 280 с.



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

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

15. Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посібник / Колектив

авторів; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.

Допоміжна

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

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

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999, № 586

XIV.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997,      №

280/97-ВР.

5. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»

від 29.11.2001 № 2866-111.

6. Закон України «Про оренду землі» від 6.10.1998, № 161-Х1У. Нова редакція

від 2.10.2003. № 121.

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

№ 742-IV.

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

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

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

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

11. Закон України «Про  природно-заповідний  фонд  України»  від 16.06.1992,

№ 2456-ХН.

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

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про

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

16.05.2002р. № 648.

14. 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.



15. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Типового

договору оренди землі» від 03.03.2004 р. № 220.

16. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  порядок  визначення  та

відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористувачам»  від  19.04.1993,

№ 9284.

17. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  розміри  та  порядок

визначення  втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського  виробництва,  які

підлягають відшкодуванню» від 17.11.1997, № 1279.

10. Інформаційні ресурси

1. Електронний  навчально-методичний  комплекс  навчальної  дисципліни

«Земельне  право».  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php.

2.  Електронний  навчально-методичний  комплекс  навчальної  дисципліни

«Земельне право». – [Електронна бібліотека кафедри ГЮН].

3. Інформ. диск «Законодавство України».

4. http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського. 
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