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Опис дисципліни

Дисципліна “Еколого-правові відносини в землекорситуванні” спрямована на на
усвідомлення значення норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав,
свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб; засвоєння ними теоретичних
положень науки земельного та майнового права; формування у них навичок щодо
правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних
завдань. Крім цього метою також є засвоєння норм права, які регулюють відносини, що
складаються з приводу володіння, користування землею (земельними ділянками),
способами раціонального використання та цільового призначення земель, засоби захисту
щодо охорони земель, права та обов’язки землевласників та землекористувачів, роль
земельного права в світлі гарантованого Конституцією права всіх громадян на землю,
нерозривний зв’язок норм права з їх практичним застосуванням.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

4/2

1. Поняття, предмет,
метод, принципи і система
земельного права

засвоїти поняття, предмет, метод, принципи і
систему земельного права

Тести,
питання

4/4

2. Джерела земельного
права

дослідити джерела земельного права, їх структуру і
вплив на систему земельних відносин

Тести,
питання

4/2

3. Земельні
правовідносини

вивчити сутність та особливості земельних
правовідносин в системі управління земельними
ресурсами

Тести,
питання

4/4

4. Право власності на

засвоїти форми прав власності на землю та

Тести,
1

землю

вивчити способи їх набуття та застосування

питання

4/2

5. Набуття, перехід та
припинення права
власності на земельні
ділянки

вивчити процедури набуття, перехід та припинення
права власності на земельні ділянки

Тести,
питання

4/4

6. Право на земельну
частку пай.

засвоїти особливості права на земельну частку пай.

Тести,
питання

4/2

7. Право
землекористування

вивчити сутність та особливості право
землекористування

Тести,
питання

4/4

8. Обмеження та
обтяження прав на землю.

засвоїти осоливості принципи формування
обмежень та обтяжень прав на землю.

Тести,
питання

4/2

9. Правове регулювання
оренди земельних
ділянок.

вивчити принципи правового регулювання оренди
земельних ділянок.

Тести,
питання

4/4

10. Припинення прав на
землю

засвоїти положення і засади припинення прав на
землю

Тести,
питання

4/2

11. Управління у галузі
використання та охорони
земель..

оволодіти знаннями щодо системи управління у
галузі використання та охорони земель..

Тести,
питання

4/4

12. Юридична
відповідальність за
земельні правопорушення

вивчити
принципи
і
засади
юридичної
відповідальності за земельні правопорушення

4/2

13. Правовий режим
земель
сільськогосподарського
призначення та земель
населених пунктів

засвоїти положення і засади правового режиму
земель сільськогосподарського призначення та
земель населених пунктів

14. Правовий режим
земель природнозаповідного фонду та
іншого
природоохоронного
значення, рекреаційного,
оздоровчого, історикокультурного призначення.

засвоїти положення і засади правового режиму
земель природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного
значення,
рекреаційного,
оздоровчого, історико-культурного призначення.

4/4

Тести,
питання

Тести,
питання

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-7) – тести, опитування

20

Модуль 2 (теми 1-14) – тести, теоретичні питання, ситуаційні
завдання

20

КПІЗ (теми 1-14) – мультимедійна презентація і реферат

20

Екзамен (теми 1-14) – тести, теоретичні питання, ситуаційні
завдання

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

