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1. Анотація курсу 
 

Навчальний курс «Земельне право» розрахований на студентів закладів вищої 

освіти історичних спеціальностей з урахуванням наявності у них базового рівня 

знань (бакалавр), які навчаються за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістра. Він побудований відповідно до вимог Європейської 

Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  

 Курс «Земельне право» для студентів VІ курсу розрахований на ХІ-й 

семестр, передбачає 22 лекційних, 12 практичних години, а також 56 годин 

самостійної роботи. У змісті курсу можна виділити два змістові модулі.  

 

  Зміст першого модулю включає: 

- розуміння предмета, метода, джерел, принципів та функцій земельного 

права; 

- пізнання елементів та особливостей земельних правовідносин; 

- усвідомлення місця земельного права в системі права України; 

- розуміння системи землеустрою в Україні; 

- ознайомлення із структурою органів управління земельним фондом; 

- удосконалення особистих знань про правові режими земель в Україні; 

- ознайомлення з основними гарантіями прав на землю;  

- удосконалення особистих знань про види юридичної відповідальності в 

земельному праві; 

- ознайомлення з видами порушень земельного законодавства. 

  Зміст другого модулю включає: 

- розуміння порядку реалізації правомочностей власника землі в Україні; 

- удосконалення особистих знань про земельні сервітути; 

- вивчення правової природи обмеження права на землю; 

- ознайомлення з видами землекористування в Україні; 

- оволодіння знаннями щодо порядку регулювання правовідносин щодо 

оренди землі; 

- розуміння порядку правового регулювання плати за землю; 

- ознайомлення з правовими засадами продажу земельних ділянок; 

- пізнання особливостей спадкування та дарування земельних ділянок. 

- розуміння порядку оскарження та виконання рішень третейського суду; 

- ознайомлення з передовим досвідом інших країн у вирішенні земельних 

спорів. 

У процесі викладання матеріалу значну увагу приділено удосконаленню 

техніки студентів по роботі з нормативною законодавчою базою, навичок 

систематизації та викладення у письмовому вигляді власної думки з юридичних 

питань, моделюванню правових ситуацій та пошуку шляхів їх розв’язання, 

виконанню вправ на розвиток вмінь і навичок відстоювати власну правову 

позицію, оволодінню елементами логіки та риторики, навичками самостійного 

опановування новими знаннями; вдосконаленню майстерності надання 

консультацій з правових питань. Формою підсумкового контролю якості знань, 

навичок, вмінь студентів є залік у ХІ-ому семестрі. 
 



2. Передреквізити курсу. 

Для освоєння змісту навчального курсу необхідно засвоїти навчальний 

матеріал з теорії держави та права, цивільного, цивільного процесу, 

адміністративного права.  
 

3. Постреквізити курсу. 

Після вивчення дисципліни силабусу отримані студентом знання, вміння та 

навички будуть необхідні для засвоєння навчального матеріалу з аграрне право, 

екологічне право.   
 

4. Мета та завдання курсу. 
 

- зрозуміти суспільну значущість земельних правовідносин; 

- поглиблено вивчити та творчо осмислити базові земельного права; 

- опанувати навички правильного тлумачення і застосування земельного 

законодавства; 

- розуміти структуру державних органів управління земельним фондом; 

- сформувати систему знань про землеустрій в Україні; 

- пізнання прав учасників земельних правовідносин; 

- розуміти порядок досудового врегулювання спору; 

- набути навички творчого застосування способів захисту прав суб’єктів 

земельного права; 

- опанувати методику класифікації земель за цільовим призначенням; 

- сформувати систему знань про гарантії прав на землю; 

- актуалізувати потребу у професійному самопізнанні й самовихованні; 

- мобілізувати інтелектуальні ресурси майбутніх юристів для вироблення 

гуманістичної професійної позиції; 

- зорієнтувати на розвиток соціально значущих цінностей майбутніх юристів; 

- мотивувати майбутніх юристів до професійного самовдосконалення та 

розвитку юридичної науки; 

- набути додаткові знання про види порушень земельного законодавства; 

- розвивати навички аргументації власної точки зору; 

- навчитись застосовувати отримані знання при розв’язанні конкретних 

завдань; 

- сформувати почуття професійної відповідальності фахівця в галузі права. 

Досягнення поставлених завдань дозволить сформувати у студентів систему 

знань із земельного права, отримати навички у розв’язанні конкретних завдань,  

що і є метою цього курсу.   

 

5. Очікувані результати курсу. 
 

Магістр повинен вміти: 

- бачити суспільну значущість земельних правовідносин; 

- творчо осмислювати базові положення земельного права; 

- характеризувати проблеми земельного права; 



- правильно тлумачити і застосувати норми земельного законодавства; 

- орієнтуватися структурі та повноваженнях державних органів управління 

земельним фондом; 

- формулювати та роз’яснювати права та обов’язки земельних правовідносин; 

- визначати правовий режим земельної ділянки; 

- обчислювати розмір земельного податку;             

- використовувати теоретичні положення земельного права в розв’язанні 

практичних задач; 

- удосконалювати техніку набуття нових знань з земельного права; 

- популяризувати ідею добросовісності у виконанні суб’єктами земельних 

правовідносин їхніх обов’язків, недопущення їх порушень; 

- володіти спеціальною термінологією з питань земельного права; 

- використовувати навички з риторики та аргументації власної правової 

позиції під час виступів в суді;  

- набувати інформацію щодо передового досвіду інших країн у вирішенні 

справ, учасниками яких є суб’єкти земельних правовідносин. 
 

6. Організація навчання. 

Тематичний план 
 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Загальні положення земельного права. 

1 Предмет, метод, принципи та джерела 

і система земельного права 

9 2 2 5 

2 Земельні правовідносини 7 2  5 

3 Землеустрій та державне управління 

земельним фондом 

9 2 2 5 

4 Правовий режим земель в Україні 9 2 2 5 

5 Гарантії прав на землю 7 2  5 

6 Юридична відповідальність за 

порушення земельного законодавства 

9 2 2 5 

Всього за модуль 1 50 12 8 30 

Модуль 2. Права та зобов’язання у земельному праві. 

7 Право власності на землю в Україні 9 2 2 5 

8 Земельні сервітути та обмеження прав 

на землю 

7 2  5 

9 Види права землекористування 9 2 2 5 

10 Правове регулювання плати за землю 7 2  5 

11 Правові засади угод щодо земельних 

ділянок 

8 2  6 

Всього за модуль 2 40 10 4 26 

Разом за курс 90 22 12 56 
 

 

7. Тематика практичних занять. 

Модуль I 



Тема 1. Предмет, метод, принципи і система земельного права. 

Тема 2. Землеустрій та державне управління земельним фондом. 

Тема 3. Правовий режим земель в Україні. 

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 

 

Модуль II 

Тема 5. Право власності на землю. 

Тема 6. Види права землекористування.    
 

8. Завдання для самостійної роботи. 

Студенти виконують реферативні завдання або міні-дослідження з обраної 

проблематики за погодженням із викладачем. 
 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

Модуль I 

  1. Міжнародні конвенції як джерело земельного права. 

2. Правові форми управління земельними ресурсами в Україні та в світі. 

3. Контроль за використанням та охороною земель в Україні та в світі. 

4. Правовий режим земель сільськогосподарських угідь в Україні та в світі. 

5. Порядок зміни призначення земель в Україні та в світі. 

6. Гарантії прав на землю в Україні та в світі. 

7. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства в Україні  

    та в світі. 

 

Модуль II 

1. Право власності на земельну ділянку в Україні та в світі. 

2. Види земельних сервітутів в Україні та в світі. 

3. Обмеження прав на землю в Україні та в світі. 

4. Види права землекористування в Україні та в світі. 

5. Порядок сплати та розмір земельного податку в Україні та в світі. 

6. Продаж земельних ділянок в Україні та в світі. 

7. Порядок спадкування земельних ділянок в Україні та в світі. 

 

9. Порядок оцінювання. 

№ Назва теми Всього 

балів 

Лекції Практичні 

заняття 

Контрол. 

робота 

Самостійна 

робота 

1 Предмет, метод, принципи та 

і система 

7 1 2 - 4 

2 Земельні правовідносини 5 1  - 4 

3 Землеустрій та державне 

управління земельним 

фондом 

8 1 2 - 5 

4 Правовий режим земель в 

Україні 

7 1 2 - 4 

5 Гарантії прав на землю 5 1  - 4 



6 Юридична відповідальність 

за порушення земельного 

законодавства 

7 1 2 - 4 

 Контрольна робота мод.1 15 - - 15 - 

 За модуль 1 54 6 8 15 25 

7 Право власності на землю в 

Україні 

8 1 2 - 5 

8 Земельні сервітути та 

обмеження прав на землю 

5 1  - 4 

9 Види права 

землекористування 

8 1 2 - 5 

10 Правове регулювання плати 

за землю 

5 1  - 4 

11 Правові засади угод щодо 

земельних ділянок 

5 1  - 4 

 Контрольна робота мод.2 15 - - 15 - 

 За модуль 2 46 5 4 15 22 

Разом за курс 100 11 12 30 47 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 
 

Модулі І ІІ Разом (балів) 

Бали 0 – 54 0 – 46 0 - 100 

Лекції 0 – 6 0 – 5  0 - 11 

Практичні заняття 0 – 8 0 – 4 0 - 12 

Контрольна 

робота  

0 – 15 

 

0 – 15 

 
0 -30 

Самостійна робота 0 – 25 0 – 22 0 – 47 

Підсумковий контроль залік 

 

Критерії 

оцінювання знань студентів за вимогами ЄКТС: 
 

а) робота на лекції (до 1 балу); 

б) відповідь на практичному занятті (до 2 балів) 

в) контрольна робота (до 15 балів); 

г) самостійна робота (до 25 балів) 

- ведення конспекту практичного заняття (до 5 балів)  

- міні-дослідження (або реферат) - до 25 балів. 

 

Робота на лекції оцінюється за наступними критеріями: відвідування 

лекційних занять; повнота, охайність і грамотність ведення конспекту лекцій. 

Наявність усіх компонентів роботи на лекції та присутність студента на лекційних 

заняттях може бути оцінена до 1 балу; неохайне оформлення конспекту лекцій, 

неповне відображення лекційного матеріалу у конспекті, часткова відсутність 

студента на лекційних заняттях – 0 до 1 балів.  

Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями: 

2 бали – студент вільно володіє навчальним матеріалом, опрацював основну і 

додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими 



знаннями у вирішенні практичних завдань, робить аргументовані висновки, може 

вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний 

презентувати власне розуміння питання. Практичне завдання виконане повністю 

відповідно до встановлених вимог. 

1 бал – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може 

дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні 

прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, 

аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні практичних 

завдань на низькому рівні. Практичне завдання виконане поверхово без 

урахування встановлених вимог.  

Контрольна робота з розділу курсу «Земельне право» передбачає написання 

письмової роботи у вигляді есе із складанням плану роботи не менше чотирьох 

пунктів.  Контрольна робота оцінюється за наступними критеріями: 

- наявність плану відповіді не менше чотирьох змістовних пунктів; 

- повнота та логічність розкриття питання у вигляді есе; 

- відповідність змісту роботи складеному студентом плану. 

Наявність всіх компонентів виконання контрольної роботи може бути 

оцінено до 15 балів. 

Студент за власним бажанням може обрати один з двох варіантів: а) 

складання заліку; б) написання контрольної роботи з кожного модулю. 

Завдання контрольної роботи по кожному модулю визначаються викладачем. 

Самостійна робота з курсу «Земельне право» включає ведення конспекту 

практичного заняття, виконання письмових завдань та написання реферату. 

Самостійна робота  оцінюється до 25 балів (залежно від модуля).  

Ведення конспекту практичного заняття оцінюється за наступними 

критеріями: 

- повнота, охайність і грамотність ведення конспекту; 

- наявність теоретичного матеріалу (рукописний варіант) практичного 

заняття; 

- виконання тестів і практичних завдань відповідно до теми практичного 

заняття. 

Наявність всіх компонентів конспекту практичного заняття може бути 

оцінено до 5 балів. 

Студент за власним бажанням може обрати один з двох варіантів: а) 

письмові відповіді (або міні-дослідження) на питання самостійної роботи; б) 

написання реферату з модулю. Завдання самостійної роботи та теми рефератів 

по кожному модулю визначаються викладачем. 

Реферат оцінюється за наступними критеріями: відповідна форма, 

грамотність, охайність, науковість, достатня кількість використаної літератури (до 

10 джерел). Допускається використання матеріалів інтернет-ресурсів (не більше 3-

ох позицій) з обов’язковим включенням їх точної адреси до списку літератури.  
 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 



Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 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 

 

11. Перелік питань до заліку. 
 

1. Поняття, предмет та метод земельного права. 

2. Історичний та сучасний досвід регулювання земельних відносин. 

3. Принципи та система земельного права. 

4. Система науки земельного права та її місце в системі права України. 

5. Взаємозв’язки земельного права з іншими галузями права. 

6. Конституція України як джерело земельного права. 

7. Міжнародні договори як джерела земельного права. 

8. Структура земельного законодавства. 

9. Підзаконні нормативно-правові акти в земельному праві. 

10. Поняття, ознаки та види земельних правовідносин. 

11. Класифікація земельних правовідносин за інститутами земельного права. 

12. Суб’єкти земельних правовідносин та їх правовий статус. 

13. Підстави виникнення. зміни та припинення земельних правовідносин. 

14. Приватизація земель. 

15. Регулювання земельних відносин державою. 

16. Органи управління у галузі використання та охорони земель.  

17. Повноваження КМ України щодо земель державної власності. 

18. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

19. Земельний фонд як об’єкт правового регулювання. 

20. Землеустрій та державний земельний кадастр. 

21. Призначення та основні завдання земельного кадастру. 

22. Контроль за використанням та охороною земель. 

  23. Моніторинг земельних ресурсів.    

24. Загальна характеристика правового режиму та класифікація земель в Україні. 

25. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 

26. Землі житлової та громадської забудови. 

27. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 

28. Землі оздоровчого призначення. 

29. Землі історико-культурного призначення. 

30. Землі лісового та водного фонду. 

31. Поняття, зміст та види гарантій прав на землю. 



32. Способи захисту прав на землю. 

33. Поняття та зміст юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

34. Суб’єкти та суб’єктивна сторона. земельних порушень. 

35. Види земельних правопорушень. 

36. Земельні правопорушення вчинені посадовими особами. 

  37. Земельний устрій як об’єкт дисциплінарних проступків.   

38. Право власності як комплексний інститут земельного права. 

39. Суб’єкти права власності на землю. 

40. Земельна ділянка як об’єкт права власності на землю. 

41. Форми власності на землю. 

42. Набуття та припинення права власності на земельні ділянки. 

43. Сервітут як право обмеженого користування чужим майном. 

44. Види земельних сервітутів. 

45. Договір про земельний сервітут. 

46. Припинення сервітуту на вимогу власника земельної ділянки. 

47. Обмеження щодо використання земельних ділянок. 

48. Право постійного землекористування. 

49. Правові засади оренди землі. 

50. Істотні умови договору оренди землі. 

51. Права та обов’язки землекористувачів. 

52. Суборенда земельної ділянки. 

53. Концесійне право землекористування. 

54. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови. 

55. Земельний податок та орендна плата. 

56. Пільги щодо плати за землю. 

  57. Розгляд судом спорів щодо плати за землю.  

58. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок. 

59. Порядок приватизації земельної ділянки. 

60. Спадкування земельної ділянки. 

 

12. Політика курсу. 
 

      Студент зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого дирекцією розкладу, не запізнюватися, мати відповідний 

зовнішній вигляд. У разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. 

Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений викладачем час. Студент 

повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному 

процесі, а також у різних конкурсах та студентських наукових конференціях. 

 

13. Політика академічної доброчесності. 
 

Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: 

 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 



потреб і можливостей); 

 Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; 

 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

14. Рекомендована література  
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16. Бібліотека Верховної Ради України (http://www.rada.kiev.ua). 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mfu.gov.ua/
http://www.nbu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.stat.gov.ua/
http://www.informjust.kiev.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.rada.kiev.ua/


17. Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.n-t.org). 

18. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія» 

(http://www.ukma.kiev.ua). 

19. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  (http://www.nbuv.gov.ua). 

20. Національна Парламентська бібліотека України (http://www.nplu.org/) 

21. Наукова бібліотека ім М.Максимовича (http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3) 

22. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

(http://library.lnu.edu.ua/bibl/) 

23. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua) 

24. Одеська національна наукова бібліотека (http://www.odnb.odessa.ua/) 

 

 

http://www.gntb.n-t.org/
http://www.ukma.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
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http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

