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Анотація 

Навчальна дисципліна «Земельне право» є важливою складовою юридичної науки. 

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом системного аналізу знання про землю 

як об’єкт правового регулювання, про земельне право як галузь права та науку, про джерела 

земельного права, про права на землю та обов’язки у земельному праві, гарантії їх реалізації, 

про управління та державне регулювання у цій сфері, правову охорону земель, юридичну 

відповідальність за земельні правопорушення, а також знання про праві режими земель різних 

категорій. 

Робоча програма містить витяг з навчального плану, що стосується дисципліни, мету 

вивчення, компетентності, які має здобути студент, програмні результати навчання, дані щодо 

керівника курсу, зміст курсу, структурований за модулями, тематику практичних занять, 

вимоги до виконання індивідуального завдання, шкалу оцінювання знань, вмінь та навичок 

студента, роз’яснення деяких аспектів організації навчального процесу, список навчально-

методичного забезпечення, джерел та літератури для підготовки до практичних занять та 

виконання індивідуального завдання. Також програма містить основні положення щодо 

політики академічної доброчесності та політики відвідуваності занять. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни полягає в набутті теоретичних та практичних знань щодо об’єкту, 

предмету, системи і джерел земельного права України, прав на землю, управління, правової 

охорони земель, юридичної відповідальності за земельні правопорушення тощо; формування у 

студентів практичних навичок щодо розв’язання задач з земельного права.  

 

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код  Зміст  Результати навчання  

1  2  3  

ІК Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі права або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин та принципів і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН13. Пояснювати характер певних подій 

та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПРН14. Належно використовувати 

статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

ПРН15. Вільно використовувати для 

професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН20. Пояснювати природу та зміст 

основних правових явищ і процесів.  

ПРН23. Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК3  Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК15  Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації 

та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

СК12.  Здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

СК13 Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

ДСК1 Розуміння системності правового 

регулювання будівельної та містобудівної 



 

 

 2  

діяльності.  ДПРН2. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування. 

ДПРН6. Знати систему правового супроводу 

отримання дозвільної документації та 

правового супроводу стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію об’єктів будівництва. 

ДСК2 Здатність здійснювати аналіз, тлумачення 

та застосування норм національного та 

міжнародного законодавства та судової 

практики в сфері регулювання будівельної 

та містобудівної діяльності. 

 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

основні підходи до предмету земельного права; 

категоріально-понятійний апарат земельного права; 

земельне законодавство; 

поняття та види прав на землю; 

систему органів управління в галузі земельних відносин; 

функції державного управління в сфері земельних відносин; 

правові засади охорони землі як основного національного багатства України; 

особливості правового режиму окремих категорій землі. 

 

вміти: 

застосовувати знання з земельного права;  

аналізувати та оцінювати  практичні ситуації з проблем земельного права;  

формулювати власні висновки щодо вирішення земельно-правових казусів;  

демонструвати здатність обґрунтовувати та відстоювати власну позицію з земельно-

правової проблематики;  

самостійно приймати і обґрунтувати рішення щодо правового регулювання земельних 

відносин з урахуванням досвіду розв’язання практичних ситуацій та наявної практики їх 

розв’язання. 

 

 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Тема 1: Земельне право у правовій системі України. Джерела земельного права 

України 

Юридична природа земельного права України. Поняття та предмет земельного права. 

Принципи земельного права України. Методи в земельному праві України. Система і структура 

земельного права України. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями 

правової системи. 

Поняття та особливості джерел земельного права України. Види джерел земельного 

права України. Конституція України в системі джерел земельного права України. Закони як 

джерела земельного права України. Укази Президента України в системі джерел земельного 

права України. Постанови КМ України в системі джерел земельного права України. 

Нормативно-правові акти центральних органів державної влади в системі джерел земельного 

права України. Юридична природа локальних нормативних актів місцевих органів державної 

влади та місцевого самоврядування як джерел земельного права України. Роль судової 

практики у регулюванні земельних відносин. 

 

Тема 2. Права на землю в Україні 
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Поняття та види прав на землю в Україні. Підстави та порядок набуття і реалізації прав 

на землю Україні. Юридичні гарантії здійснення прав на землю в Україні. Юридичний захист 

земельних прав. 

Поняття права власності на землю.  Зміст права власності на землю.  Суб’єкти права 

власності на землю. Форми права власності на землю. Право власності на землю Українського 

народу. Загальна характеристика безоплатного набуття права власності на земельні ділянки 

державної та комунальної власності (приватизація землі). Приватизація громадянами України 

земельних ділянок із земель запасу (“повна процедура”). Приватизація земельних ділянок, 

наданих раніше у користування громадянам (“спрощена процедура”). Приватизація земельних 

ділянок юридичними особами. Особливості набувальної давності у земельному праві. 

Підстави та форми припинення права власності на землю. Юридичний захист права власності 

на землю. 

Поняття та види права землекористування. Правові форми та підстави набуття права 

землекористування. Набуття права власності та права оренди землі на конкурентних засадах. 

Земельні торги. Особливості землекористування на правах оренди. Право постійного 

користування землею. Права на чужі земельні ділянки. Поняття та види земельних сервітутів. 

Право добросусідства.  Поняття і загальна характеристика обмежень та обтяжень прав на 

землю.  Правова природа права на земельну частку (пай). Виникнення та реалізація права на 

земельну частку (пай). Підстави та форми припинення права користування на землю.  

 

Тема 3. Державне регулювання земельних відносин в Україні 

Поняття управління у галузі земельних відносин. Система органів управління в галузі 

земельних відносин. Органи загальної компетенції в сфері управління земельними відносинами. 

Міжгалузеві органи в сфері управління земельними відносинами. Галузеві органи в сфері 

управління земельними відносинами. 

Поняття та принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки.  Поняття 

державного земельного кадастру та порядок його ведення. Зміст правовідносин у сфері 

землеустрою. Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Контроль за використанням, 

відтворенням та охороною земель. Порядок здійснення моніторингу земель. Вирішення 

земельних спорів. 

 

Тема 4. Правова охорона земель 

Поняття, зміст, правові форми охорони землі як основного національного багатства 

України. Правова охорона ґрунтів та інших сільськогосподарських угідь. Особливості правової 

охорони меліорованих земель. Відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. Правова забезпечення рекультивації порушених земель. 

Правове забезпечення використання техногенно забруднених земель. Правове забезпечення 

консервації земель. Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. 

Нормування і стандартизація у сфері охорони земель. 

 

Модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

 

Тема 5. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

Загальна характеристика правового режиму земель в Україні (поняття правого режиму 

земель, цільове призначення та функціональне використання земель, поділ земель на категорії). 

Правовий режим сільськогосподарських земель як об’єкта права власності Українського народу 

і основного національного багатства. 

Юридична природа пріоритету використання сільськогосподарських земель для 

сільського господарства. Особливості правового режиму ґрунтів в Україні. Право колективної 

власності на сільськогосподарські землі. Правові підстави паювання сільськогосподарських 

угідь в Україні. Правові підстави і порядок виділення земельних часток (паїв) в натурі на 
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місцевості у окремі земельні ділянки. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: 

поняття, юридична природа і значення. 

Функціональне використання сільськогосподарських земель. Правові форми 

використання сільськогосподарських земель для товарного сільськогосподарського 

виробництва. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств.  

Правовий режим меліорованих земель. Особливості правового режиму земель 

особистих селянських господарств, фермерських господарств. Особливості правового режиму 

окремих видів сільськогосподарських угідь (рілля, пасовища, сінокоси, перелоги). 

Відшкодування шкоди та втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні (викупі) 

сільськогосподарських земель. Природно-сільськогосподарське районування та його юридичне 

значення для правового режиму сільськогосподарських земель. Державний контроль за 

використанням та охороною сільськогосподарських земель. 

 

Тема 6. Правовий режим земель сіл, селищ, міст 
Юридична природа землі як просторового операційного базису. Юридична природа 

межування  та планування населених пунктів. Особливості правового режиму земель 

загального користування у населених пунктах.  Поняття, склад та функціональне використання 

земель сіл, селищ, міст. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової 

та громадської забудови». Правовий режим земель житлової і громадської забудови. 

Особливості правового режиму земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків. 

Особливості правового режиму земельних ділянок житлово-будівельних кооперативів. 

Зонування земель населених пунктів та його юридична природа. Державне та самоврядне 

регулювання у сфері використання земель сіл, селищ, міст. 

 

 

Тема 7. Особливості застосування земельного законодавства при здійсненні 

містобудівної діяльності  

Основні принципи застосування земельного законодавства при здійсненні 

містобудівної діяльності. Співвідношення основних понять у земельному та містобудівному 

законодавстві, їх правова характеристика. Процедура відведення земельних ділянок під 

будівництво за законодавством України. Правові моделі приватизації земельних ділянок під 

будівництво. Правове регулювання будівництва об’єктів на територіях залежно від категорій 

земель за цільовим призначенням. Проблеми будівництва об’єктів на землях 

сільськогосподарського призначення. Особливості будівництва об’єктів промислового 

будівництва. 

 

Тема 8. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського 

використання 

Поняття, види та функціональне використання земель спеціального 

несільськогосподарського призначення. Землі промисловості: поняття, склад, функціональне 

використання та особливості здійснення прав, використання та охорони. Землі транспорту: 

поняття, склад, функціональне використання та особливості здійснення прав, використання та 

охорони. Землі зв’язку: поняття, склад, функціональне використання та особливості здійснення 

прав, використання та охорони. Землі енергетики: поняття, склад, функціональне використання 

та особливості здійснення прав, використання та охорони. Землі оборони: поняття, склад, 

функціональне використання та особливості здійснення прав, використання та охорони. 

 

Тема 9. Правовий режим земель лісогосподарського використання та водного 

фонду 

Землі лісогосподарського використання як об’єкти правового регулювання. Суб’єкти 

прав на землі лісогосподарського використання. Право власності на землі лісогосподарського 
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використання. Права на користування землями лісогосподарського використання. Державне і 

самоврядне регулювання у сфері використання та охорони земель лісогосподарського 

використання. Особливості правової охорони земель лісогосподарського використання. 

 Поняття, види та функціональне використання земель водного фонду. Особливості 

здійснення права власності на землі водного фонду. Особливості здійснення прав на 

користування землями водного фонду. Державне та самоврядне регулювання відносин у сфері 

здійснення прав, використання та охорони земель водного фонду. Особливості правової 

охорони земель водного фонду в Україні. 

  

Тема 10. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

Землі природно-заповідного фонду  як об’єкти правового регулювання. Суб’єкти прав 

на землі природно-заповідного фонду. Особливості здійснення права власності на землі 

природно-заповідного фонду. Особливості здійснення прав на користування землями природно-

заповідного фонду. Державне і самоврядне регулювання у сфері використання і охорони земель 

природно-заповідного фонду. Особливості правового режиму земель іншого 

природоохоронного призначення. 

Поняття, види та функціональне використання земель рекреаційного та оздоровчого 

призначення. Особливості здійснення права власності на землі рекреаційного та оздоровчого 

призначення. Особливості здійснення прав на користування землями рекреаційного та 

оздоровчого призначення. Державне та самоврядне регулювання відносин у сфері здійснення 

прав, використання та охорони земель рекреаційного та оздоровчого  призначення. Особливості 

правової охорони земель рекреаційного та оздоровчого призначення. 

Поняття, види та функціональне використання земель історико-культурного 

призначення. Особливості здійснення права власності на землі історико-культурного  

призначення. Особливості здійснення прав на користування землями історико-культурного 

призначення. Державне та самоврядне регулювання відносин у сфері здійснення прав, 

використання та охорони земель історико-культурного призначення. Особливості правової 

охорони земель історико-культурного призначення. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Тема 

1 Земельне право у правовій системі України. Джерела земельного права України 

2 Права на землю в Україні 

3 Обов’язки у земельному праві 

4 Державне регулювання земельних відносин в Україні. Правове регулювання плати за 

землю в Україні 

5 Правова охорона земель 

6 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

7 Правовий режим земель населених пунктів 

8 Особливості застосування земельного законодавства при здійсненні містобудівної 

діяльності 

9 Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

10 Правовий режим землі як об’єкта навколишнього природного середовища 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний, інформаційно-

ілюстративний, наочний та практичний, проблемний та пошуковий методи навчання із 
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застосуванням лекцій, задач, ситуаційних завдань, моделювання конкретних ситуацій, 

розрахункових завдань, реферативних оглядів, провокаційних вправ і запитань. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Форма підсумкового контроля – залік. 

Контрольні заходи передбачають проведення поточного та семестрового контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних 

занять з викладачем. 

Семестровий контроль виконується за окремим графіком, складеним деканатом 

факультету. 

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Передумови реформування земельних відносин в Україні. Юридичні моделі земельної 

реформи в Україні. 

2. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і взаємодії. 

3. Договори, постанови, директиви, рішення Європейського Союзу в системі джерел 

земельного права України. 

4. Проблеми застосування судових прецедентів та правових звичаїв у земельному праві 

України. 

5. Правові засади обігу земельних ділянок. 

6. Правове регулювання приватизації земельних ділянок. 

7. Право на користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис). 

8. Право на користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

9. Право на іпотеку землі. 

10. Право на земельну частку (пай). 

11. Правові форми, порядок та юридичне значення участі громадськості у регулюванні 

земельних відносин. 

12. Юридична природа державного і самоврядного регулювання земельних відносин на 

принципах приватно-публічного партнерства 

13. Нормування і стандартизація як функції державного регулювання земельних відносин. 

14. Вирішення земельних спорів як функція державного і самоврядного регулювання 

земельних відносин. 

15. Примусовий викуп земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. 

16. Містобудівна документація та її юридичне значення у здійсненні планування територій 

як функції органів державної влади та місцевого самоврядування. 

17. Процедура відведення земельних ділянок під будівництво за законодавством України. 

18. Інвентаризація земель: поняття, юридичне значення, підстави та порядок проведення. 

19. Межування земель: поняття, види і юридичне значення. 

20. Грошова оцінка земель як складова державного земельного кадастру. 

21. Економічна оцінка земель: поняття і юридичне значення. 

22. Юридичні моделі державної реєстрації прав на землю в Україні. 

23. Правове забезпечення рекультивації порушених земель. 

24. Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. 

25. Правове забезпечення ландшафтної охорони земель в Україні. 

26. Правове забезпечення боротьби з ерозією грунтів. 

27. Правове забезпечення боротьби з бур’янами на сільськогосподарських землях та землях 

інших категорій. 

28. Податок на землю: поняття, види, підстави і порядок справляння. 

29. Орендна плата за землю: поняття, види, форми, підстави і порядок справляння. 

30. Права на сільськогосподарські землі в Україні. 
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Розподіл балів, які отримують студенти  

(підсумковий контроль – залік) 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота Індивідуальне 

завдання 

Сума балів 

М1 М2 

30 40 30 100 

 

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 

 

ПИТАННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Юридична природа земельного права України. 

2. Поняття та предмет земельного права. 

3. Принципи земельного права України 

4. Методи в земельному праві України 

5. Система і структура земельного права України. 

6. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи. 

7. Поняття, види та особливості джерел земельного права України. 

8. Конституція України в системі джерел земельного права України. 

9. Закони як джерела земельного права України. 

10. Характеристика підзаконних нормативно-правових актів як джерел земельного права 

України. 

11. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин. 

12. Поняття та види прав на землю в Україні. 

13. Підстави та порядок набуття і реалізації прав на землю Україні. 

14. Юридичні гарантії здійснення прав на землю в Україні. 

15. Поняття права власності на землю. 

16. Зміст права власності на землю. 

17. Суб’єкти права власності на землю. 

18. Форми права власності на землю. 

19. Підстави набуття права власності на земельні ділянки. 

20. Приватизація земельних ділянок. 

21. Особливості набувальної давності у земельному праві. 

22. Підстави та форми припинення права власності на землю.  

23. Поняття та види права землекористування.  
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24. Правові форми та підстави набуття права землекористування.  

25. Набуття права власності та права оренди землі на конкурентних засадах. Земельні торги. 

26. Особливості землекористування на правах оренди. 

27. Право постійного користування землею. 

28. Права на чужі земельні ділянки. 

29. Поняття та види земельних сервітутів.  

30. Право добросусідства.   

31. Поняття і загальна характеристика обмежень та обтяжень прав на землю. 

32. Правова природа права на земельну частку (пай). Виникнення та реалізація права на 

земельну частку (пай). 

33. Поняття та види обов’язків власників землі та землекористувачів. 

34. Юридична відповідальність за невиконання обов’язків власниками землі та 

землекористувачами. 

35. Поняття управління у галузі земельних відносин. Система органів управління в галузі 

земельних відносин. 

36. Поняття та принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки.   

37. Поняття державного земельного кадастру та порядок його ведення.  

38. Зміст правовідносин у сфері землеустрою.  

39. Встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

40. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень.  

41. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель.  

42. Порядок здійснення моніторингу земель.  

43. Вирішення земельних спорів. 

44. Правове регулювання плати за землю. 

45. Поняття, зміст, правові форми охорони землі як основного національного багатства 

України. 

46. Правова охорона ґрунтів та інших сільськогосподарських угідь. 

47. Особливості правової охорони меліорованих земель. 

48. Правова забезпечення рекультивації порушених земель. 

49. Правове забезпечення використання техногенно забруднених земель. 

50. Правове забезпечення консервації земель. 

51. Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. 

52. Нормування і стандартизація у сфері охорони земель. 

53. Загальна характеристика правового режиму земель в Україні (поняття правого режиму 

земель, цільове призначення та функціональне використання земель, поділ земель на 

категорії).  

54. Правовий режим сільськогосподарських земель як об’єкта права власності 

Українського народу і основного національного багатства. 

55. Право колективної власності на сільськогосподарські землі.  

56. Правові підстави паювання сільськогосподарських угідь в Україні.  

57. Правові підстави і порядок виділення земельних часток (паїв) в натурі на місцевості у 

окремі земельні ділянки.  

58. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: поняття, юридична природа і 

значення. 

59. Особливості правового режиму окремих видів сільськогосподарських угідь (рілля, 

пасовища, сінокоси, перелоги).  

60. Природно-сільськогосподарське районування та його юридичне значення для 

правового режиму сільськогосподарських земель.  

61. Юридична природа землі як просторового операційного базису. 

62. Юридична природа межування  та планування населених пунктів.  

63. Особливості правового режиму земель загального користування у населених пунктах.  

64. Поняття, склад та функціональне використання земель сіл, селищ, міст.  
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65. Правовий режим земель житлової і громадської забудови. Особливості правового 

режиму земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків.  

66. Особливості правового режиму земельних ділянок житлово-будівельних кооперативів.  

67. Зонування земель населених пунктів та його юридична природа.  

68. Основні принципи застосування земельного законодавства при здійсненні містобудівної 

діяльності.  

69. Співвідношення основних понять у земельному та містобудівному законодавстві, їх 

правова характеристика.  

70. Процедура відведення земельних ділянок під будівництво за законодавством України.  

71. Правові моделі приватизації земельних ділянок під будівництво.  

72. Правове регулювання будівництва об’єктів на територіях залежно від категорій земель за 

цільовим призначенням.  

73. Проблеми будівництва об’єктів на землях сільськогосподарського призначення.  

74. Особливості будівництва об’єктів промислового будівництва. 

75. Поняття, види та функціональне використання земель спеціального 

несільськогосподарського призначення.  

76. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

77. Правовий режим земель водного фонду. 

78. Правовий режим земель природно-заповідного фонду  та іншого природоохоронного 

призначення.  

79. Поняття, види та функціональне використання земель рекреаційного та оздоровчого 

призначення.  

80. Поняття, види та функціональне використання земель історико-культурного 

призначення.  
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