
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – здобуття професійних знань щодо системи і змісту джерел 
земельного права, вмінь і навичок їх застосування; опрацювання найбільш 
вагомих доктринальних джерел з курсу та набуття компетентностей для 
самостійної активної участі в наукових дискусіях з проблематики курсу.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Земельне право» має безпосередній зв'язок 
із такими дисциплінами як: «Цивільне право», «Господарське право», «Сімейне 
право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність вільно використовувати терміносистему 
земельного права; самостійно опрацьовувати законодавчі і наукові джерела з 
земельного права здійснювати їх професійне тлумачення; спроможність 
вирішувати складні і нетипові проблеми правозастосування у сфері земельного 
права. 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст чинного земельного законодавства; функції та принципи 

державного регулювання земельних правовідносин; правові форми управління 
земельними ресурсами; підстави, форми і види відповідальності за порушення 
земельного законодавства; правові режими земель в земельному праві України; 
природу, особливості здійснення прав земельного сервітуту, та його 
співвідношення з правом власності; 

вміти: аналізувати чинне законодавство та положення підзаконних 
нормативних актів, офіційних документів рекомендаційного характеру що 
врегульовують земельні правовідносини; складати текст договорів щодо 
реалізації учасниками земельних правовідносин своєї правосуб’єктності; 
надавати правові послуги учасниками земельних правовідносини щодо сприяння 
юрисдикційному захисту їх прав; користуватися державними реєстрами щодо 
речових прав на земельні ділянки. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом земельного права; 
знаннями про зміст основних доктринальних концепцій з найбільш важливих 
питань земельного права; знаннями про судову практику застосування норм 
земельного права; знаннями про основні проблемні питання земельного права і 
тенденції його можливого подальшого розвитку.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Предмет земельного права, право власності на землю, види 

землекористування  та право земельного сервітуту. Предмет, метод, система, 
джерела та принципи земельного права. Право власності на землю. 
Землекористування в Україні. Правове забезпечення земельного сервітуту в 
Україні. Правові засади угод щодо земельних ділянок. Гарантії прав на землю. 
Правові форми управління земельними ресурсами. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства. Правове 
регулювання землеустрою. Відповідальність за порушення земельного 
законодавства. Види правових режимів земель (загальна характеристика). 
Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 18 годин аудиторних занять і 72 години – самостійна та 



індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік 

 
 


