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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань 

19 Архітектура та 

будівництво 

 

Варіативна 

Загальна кількість 
годин  120 

Спеціальність: 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 3-й, 1с 6-й 

Тижневе 
навантаження: 

аудиторних занять – 4 
год. 

самостійна роота 
студента – 2 год. 

 

 

 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять Кількість 
годин 

Лекції 30 

Практичні 

заняття 

14 

Самостійна 
робота 

76 

Форма контролю: 
диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою дисципліни «Земельне право» є вивчення загальної 

частини земельного права, в якій висвітлюється теорія земельного права, якій 

присвячені розділи: предмет і система земельного права; джерела земельного 

права України; земельно-правові норми і земельно-правові відносини; право 

власності на землю; право землекористування, зокрема оренди; право 

земельного сервітуту, право добросусідства; гарантії прав на землю; 

державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів; 

правове регулювання обігу земельних ділянок; правова охорона земель. 

У другій — особливій частині — викладається правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення; земель житлової і громадської 

забудови, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та інших 

категорій. Також викладається правове регулювання охорони і використання 

земель водного фонду. 

Досягнення цієї мети розкривається через наступні завдання:  

1) засвоєння основних теоретичних положень науки земельного права 

України;  

2) вивчення системи земельного законодавства України;  

3) вивчення сутності основних інститутів галузі земельного права 

України;  

4) оволодіння сучасною земельно-правовою термінологією;  

5) формування у студентів необхідних вмінь і навиків застосування на 

практиці цінностей земельного права та вітчизняного земельного-правового 

досвіду;  

6) підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих 

спеціалістів. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни ―Земельне право‖ 

студенти повинні оволодіти наступними компетенціями: 

Знати:  

1) предмет та основні поняття земельного права;  

2) джерела земельного права;  

3) викладені правові знання про землю і земельно-правові відносини в 

Україні. 

Вміти:  

1) практично застосовувати норми земельного законодавства;  

2) давати усні і письмові довідки з питань земельного права України;  

3) складати основні види документів, які випливають із застосування 

норм земельного права;  



4) обґрунтовувати підстави та порядок використання громадянами 

передбачених Конституцією прав на землю та інтересів громадян і 

юридичних осіб України і т.д. 

Навчання будується з використанням активних методів: поєднання 

аудиторних занять із самостійною роботою. Кожна тема доповнена 

переліком основних питань і списком літератури. Виконання завдань 

покликане сприяти розвитку в студентів аналітичного мислення, вміння 

самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані 

знання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1.: Загальна частина земельного права 

Тема 1. Предмет, принципи і система земельного права [1, с.3...31; 

7, с. 2…23;] 

 

1. Предмет, його особливості та методи земельного права 

2. Принципи земельного права 

3. Система земельного права 

4. Місце земельного права в системі права 

5. Джерела земельного права 

 

Тема 2. Земельні правовідносини [ 1, с.32...64; 2, с. 24…53;] 

 

1. Поняття та види земельних правовідносин 

2. Склад земельних правовідносин 

3. Підстави виникнення, зміни чи припинення земельних 

правовідносин 

 

Тема 3. Правове регулювання управління у галузі використання та 

охорони земель [ 1, с.65...99; 2, с. 54…83;] 

1. Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та 

охорони земель 

2. Система і функції управління у галузі використання та охорони 

земель 

3. Система і повноваження органів управління у галузі використання та 

охорони земель 

4. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних 

утворень 

5. Планування використання земель 

6. Землеустрій 

7. Контроль за використанням та охороною земель 

8. Моніторинг земель 

9. Державний земельний кадастр 

10. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель 

 

Тема 4. Правове регулювання ринкового обігу земельних ділянок [ 

1, с.100...144; 2, с. 84…112;] 

1. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на 

земельні ділянки 



2. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок 

3. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності або 

прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) 

4. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб 

 

Тема № 5 Правова охорона земель [ 1, с.145...176; 2, с. 112…142;] 

1. Поняття і зміст правової охорони земель 

2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель 

3. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 

4. Рекультивація земель 

5. Консервація земель 

6. Особливості правової охорони ґрунтів 

 

Змістовний модуль 2. Спеціальна частина земельного права 

 

Тема 1. Загальна характеристика права власності на землю [ 1, 

с.145...176; 2, с. 112…142;] 

1. Визначення права власності на землю 

2. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю 

3. Підстави та порядок виникнення права власності на землю 

4. Права та обов’язки власників земельних ділянок 

5. Підстави та порядок припинення права власності на землю 

 

Тема 2. Право землекористування [ 1, с.206...247; 2, с. 177…204;] 

 

1. Загальна характеристика права землекористування 

2. Суб’єкти та об’єкти права землекористування 

3. Підстави та порядок виникнення права землекористування 

4. Права та обов’язки землекористувачів 

5. Порядок та підстави припинення права землекористування 

6. Правове регулювання оренди землі 

 

Тема 3. Обмеження та гарантії прав на землю [ 6, с.362..652; 7, с. 

291…350;] 

1. Поняття та класифікація обмеження прав на землю 

2. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства 

3. Право земельного сервітуту 

4. Емфітевзис та суперфіцій 

5. Поняття гарантій прав на землю 

6. Способи захисту прав на землю 

7. Відшкодування збитків у разі порушення земельного законодавства 

8. Вирішення земельних спорів 



9. Механізм реалізації прав на землю 

 

Тема 4 Особливості правового регулювання різних категорій 

земель 

1. Загальна характеристика складу та цільового призначення земель 

2. Правове регулювання земель сільськогосподарського призначення 

3. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови 

4. Правове регулювання земель лісогосподарського призначення 

5. Правове регулювання земель водного фонду 

6. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 

 

Тема 5 Правове регулювання використання земель, що особливо 

охороняються 

1. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного фонду 

та іншого природоохоронного призначення 

2. Правове регулювання земель оздоровчого призначення 

3. Визначення, склад та використання земель рекреаційного 

призначення 

4. Правове регулювання земель історико-культурного призначення 

 

Тема 6 Відповідальність за порушення земельного законодавства 

1. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного 

законодавства 

2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 

3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 

 

  



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Загальна частина земельного права 

 

1,2 

Лекція 1,2 

Предмет, принципи і 

система земельного 

права  

4 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Предмет, принципи і 

система земельного 

права 

-  2 - 6 

Самостійна 

робота 1,2 

Предмет, принципи і 

система земельного 

права 

- - - 6 2 

 

3 

 

Лекція 3 
Земельні 

правовідносини 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Земельні 

правовідносини 
-  1 - 6 

Самостійна 

робота 3 

Земельні 

правовідносини 
- - - 6 2 

4 

Лекція 4 

Правове регулювання 

управління у галузі 

використання та 

охорони земель 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Правове регулювання 

управління у галузі 

використання та 

охорони земель 

-  1 - 6 

Самостійна 

робота 4 

Правове регулювання 

управління у галузі 

використання та 

охорони земель 

- - - 6 2 

 

 

5 

Лекція 5  

Правове регулювання 

ринкового обігу 

земельних ділянок 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Правове регулювання 

ринкового обігу 

земельних ділянок 

-  1 - 6 

Самостійна 

робота 5 

Правове регулювання 

ринкового обігу 

земельних ділянок 

- - - 6 2 



 

 

6 

Лекція 6 
Правова охорона 

земель 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 6  

Правова охорона 

земель 
 - 1 - 6 

Самостійна 

робота 6 

Правова охорона 

земель 
- - - 8 2 

 

 ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  50 год. 12 - 6 32 50 

Змістовий модуль 2.  

7 

Лекція 7   

Загальна 

характеристика права 

власності на землю 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 7  

Загальна 

характеристика права 

власності на землю 

  1 - 5 

Самостійна 

робота 7 

Загальна 

характеристика права 

власності на землю 

- - - 7 2 

 

 

8,9 

 

Лекція 8,9 
Право 

землекористування 
4  - - - - 

Практичне 

заняття  8,9 

Право 

землекористування 
- 2 1 - 5 

Самостійна 

робота 8,9 

Право 

землекористування 
- - - 7 1 

 

10,11 Лекція 10,11  

Обмеження та 

гарантії прав на 

землю 

4 - - - - 

Практичне 

Заняття10,11 

Обмеження та 

гарантії прав на 

землю 

-  2 - 5 

Самостійна 

робота 10,11 

Обмеження та 

гарантії прав на 

землю 

- - - 7 1 

12,13 

Лекція 12, 13 

Особливості 

правового 

регулювання різних 

категорій земель 

4 - - - - 

Практичне 

заняття 12,13  

Особливості 

правового 

регулювання різних 

категорій земель 

-  2 - 5 

Самостійна 

робота 12, 13  

Особливості 

правового 

регулювання різних 

категорій земель 

- - - 7 2 



14 

Лекція 14 

Правове регулювання 

використання земель, 

що особливо 

охороняються 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 14 

Правове регулювання 

використання земель, 

що особливо 

охороняються 

- - 1 - 5 

Самостійна 

робота 14 

Правове регулювання 

використання земель, 

що особливо 

охороняються 

- - - 7 2 

 

 

 

 

15 

Лекція 15 

Відповідальність за 

порушення земельного 

законодавства 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 15 

Відповідальність за 

порушення земельного 

законодавства 

- - 1 - 5 

Самостійна 

робота 15 

Відповідальність за 

порушення земельного 

законодавства 

- - - 9 2 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 70 год. 18  8 44 50 

  

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Предмет, його особливості та методи земельного права 

2. Принципи земельного права 

3. Система земельного права 

4. Місце земельного права в системі права 

5. Джерела земельного права 

6. Поняття та види земельних правовідносин 

7. Склад земельних правовідносин 

8. Підстави виникнення, зміни чи припинення земельних правовідносин 

9. Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та 

охорони земель 

10. Система і функції управління у галузі використання та охорони земель 

11. Система і повноваження органів управління у галузі використання та 

охорони земель 

12. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень 

13. Планування використання земель 

14. Землеустрій 

15. Контроль за використанням та охороною земель 

16. Моніторинг земель 

17. Державний земельний кадастр 

18. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель 

19. Інституційно-функціональне забезпечення ринкового обігу прав на 

земельні ділянки 

20. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок 

21. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності або 

прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) 

22. Вилучення земельних ділянок для суспільних потреб 

23. Поняття і зміст правової охорони земель 

24. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель 

25. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 

26. Рекультивація земель 

27. Консервація земель 

28. Особливості правової охорони ґрунтів 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2  

 

1. Визначення права власності на землю 

2. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю 

3. Підстави та порядок виникнення права власності на землю 

4. Права та обов’язки власників земельних ділянок 

5. Підстави та порядок припинення права власності на землю 

6. Загальна характеристика права землекористування 

7. Суб’єкти та об’єкти права землекористування 

8. Підстави та порядок виникнення права землекористування 

9. Права та обов’язки землекористувачів 

10. Порядок та підстави припинення права землекористування 

11. Правове регулювання оренди землі 

12. Поняття та класифікація обмеження прав на землю 

13. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства 

14. Право земельного сервітуту 

15. Емфітевзис та суперфіцій 

16. Поняття гарантій прав на землю 

17. Способи захисту прав на землю 

18. Відшкодування збитків у разі порушення земельного законодавства 

19. Вирішення земельних спорів 

20. Механізм реалізації прав на землю 

21. Загальна характеристика складу та цільового призначення земель 

22. Правове регулювання земель сільськогосподарського призначення 

23. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови 

24. Правове регулювання земель лісогосподарського призначення 

25. Правове регулювання земель водного фонду 

26. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення 

27. Поняття, склад та використання земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення 

28. Правове регулювання земель оздоровчого призначення 

29. Визначення, склад та використання земель рекреаційного призначення 

30. Правове регулювання земель історико-культурного призначення 

31. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного 

законодавства 

32. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 

33. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 
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