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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ”
Опис дисципліни
“Еколого-правові відносини в землекористуванні”

Дисципліна
“Еколого-правові
відносини в
землекористуванні”
Кількість кредитів ECTS –
5

Галузь знань,
спеціальність,
Ступінь вищої освіти

Характеристика
навчальної
дисципліни

Галузь знань
19 “Архітектура та
будівництво”

Кількість залікових
модулів – 4

Спеціальність
193 “Геодезія та землеустрій”
Освітньо-професійна
програма:
Геодезія та землеустрій

Кількість змістових
модулів – 3

Ступінь вищої
бакалавр

Загальна кількість
годин – 150

Тижневих годин – 10,7
З них аудиторних – 7

освіти

Статус дисципліни
Обов’язкова, цикл
професійної підготовки
Мова навчання
українська
Рік підготовки – 3
Семестр:
Денна – 6
Заочна – 6

– Лекції:
Денна – 56 год.
Заочна – 4 год.
Практичні заняття:
Денна – 42 год.
Заочна – 2 год.
Самостійна робота (в т.ч.
дуальна освіта):
Денна - 42 год.
Заочна – 144 год.
Тренінги – 4 год.
Індивідуальна робота
(КПІЗ) – 6 год.
Вид підсумкового
контролю – Екзамен

2. Мета і завдання дисципліни
“ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ”
2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є підготовка до практичної та наукової
діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Вивчення даного
спеціального курсу спрямоване 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.
Предмет курсу – правові відносини, що виникають між державою,
фізичними та юридичними особами, іншими суб’єктами у сфері раціонального
використання та охорони земель усіх форм власності та користування, а також
основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття,
терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути земельного
права: підстави та порядок виникнення права власності та права користування
земельними
ділянками,
права
та
обов’язки
землевласників
та
землекористувачів; підстави припинення права власності та права користування
земельними ділянками; правовий режим земель, зміст заходів щодо охорони
земель та ін.
2.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Основне завдання навчальної дисципліни є навчити здобувачів вищої
освіти користуватись джерелами земельного права, вміти використовувати їх у
практичній діяльності. Виробити в процесі навчання принципово новий підхід
до оцінки ролі та значення земельних відносин в загальній системі суспільних
відносин.
2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих
забезпечує вивчення дисципліни:
У процесі викладання навчальної дисципліни «Еколого-правові відносини
в землекористуванні» основна увага приділяється оволодінню студентами
загальними та професійними компетентностями, а саме:
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
 прагнення до збереження природного навколишнього середовища та
забезпечення сталого розвитку суспільства.
 здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики,
екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо),

вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;
 здатність організовувати природоохоронну діяльність, розробляти
стратегію розвитку землекористування.
2.4. Передумови для вивчення дисципліни.
Дисципліни, які були вивчені раніше: Вступ в спеціальність, інженерна
графіка та основи взаємозамінності, топографія, державний земельний кадастр.
2.5. Результати навчання
У процесі викладання навчальної дисципліни «Еколого-правові відносини
в землекористуванні» очікується отримання таких результатів навчання:

знати
нормативно-правові
засади
забезпечення
питань
раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на
національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, процедури
державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та
обмежень у їх використанні;

володіти
методами
організації
топографо-геодезичного
і
землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту та
реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання
знань з основ законодавства і управління виробництвом.

3. Зміст дисципліни
“ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ”
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Теоретико методологічні засади ЕПВЗ
Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система земельного права
Поняття земельного права як галузі права. Предмет і метод земельного
права. Розмежування понять «земля» і «земельна ділянка». Принципи
земельного права. Система земельного права.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
Тема 2. Джерела земельного права
Поняття джерел земельного права і особливості їх класифікації.
Конституція як джерело земельного права. Закони як джерела земельного
права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
Тема 3. Земельні правовідносини
Земельно-правові норми, їх особливості та види. Поняття та особливості
земельних правовідносин. Класифікація земельних правовідносин. Структура
земельних правовідносин. Суб'єкти, об'єкти, зміст земельних правовідносин.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Реалізація та забезпечення права власності на землю в Україні
Тема 4. Право власності на землю
Поняття права власності на землю та особливості його об’єкту.
Особливості змісту права власності на землю. Форми права власності на землю.
Особливості права спільної власності на землю.
Література: [1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 15].
Тема 5. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні
ділянки
Приватизація земельних ділянок. Набуття права власності на земельні ділянки
за цивільно-правовими угодами. Припинення права приватної власності.
Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання.
Література: [1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 15].
Тема 6. Право на земельну частку пай.
Загальна характеристика законодавства у сфері паювання земель. Поняття
та порядок паювання. Юридична природа права на земельну ділянку (пай).
Суб'єкт права на земельну частку (пай). Порядок виділення земельних часток
(паїв).
Література: [1; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 15; 17].

Тема 7. Право землекористування
Поняття права землекористування. Класифікація правових титулів
землекористування. Особливості підстав виникнення і припинення права
землекористування. Захист права землекористування.
Література: [1; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 15; 17].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Правове регулювання аспектів землекористування
Тема 8. Обмеження та обтяження прав на землю.
Поняття обмежень та обтяжень прав на землю. Загальна характеристика
обмежень прав на землю. Загальна характеристика обтяжень прав на землю.
Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю.
Література: [1; 5; 6; 8; 9; 10; 17].
Тема 9. Правове регулювання оренди земельних ділянок.
Поняття та ознаки оренди. Об'єкти та суб'єкти оренди землі. Поняття та
умови договору оренди землі. Орендна плата за землю та її форми.
Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 15; 17].
Тема 10. Припинення прав на землю
Загальна характеристика підстав припинення прав на землю. Підстави
припинення прав власності на землю. Підстави припинення прав користування
земельною ділянкою. Способи припинення прав власності на землю та права
користування земельною ділянкою.
Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 15; 17].
Тема 11. Управління у галузі використання та охорони земель.
Загальна характеристика управління у сфері використання та охорони
земель: поняття, види, правове регулювання. Функції управління у сфері
використання та охорони земель. Система органів державного управління у
сфері використання та охорони земель
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 15].
Тема 12. Юридична відповідальність за земельні правопорушення
Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.
Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення. Кримінальна
відповідальність за злочини в галузі земельних відносин. Майнова
відповідальність за порушення земельного законодавства. Дисциплінарна
відповідальність за земельні правопорушення. Господарсько-правова
відповідальність
за
земельні
правопорушення.
Земельно-правова
відповідальність.
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 15].

Тема 13. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та
земель населених пунктів
Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Основні
особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
Поняття та склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму
земель населених пунктів. Правовий режим поселень за межами населених
пунктів.
Література: [1; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 16].
Тема 14. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного значення, рекреаційного, оздоровчого,
історико-культурного призначення.
Поняття, склад та особливості правового режиму земель ПЗФ та іншого
природоохоронного призначення. Поняття, склад та особливості правового
режиму земель оздоровчого призначення. Поняття, склад та особливості
правового режиму земель рекреаційного призначення. Поняття, склад та
особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 16].

4. Структура залікового кредиту
з дисципліни “ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ”
Денна форма навчання
Кількість годин
Теми

лекції

практичні
заняття

самостійна робота
студента

індивідуальна
робота
студента

Змістовий модуль 1.
Теоретико методологічні засади ЕПВЗ
Тема 1. Поняття, предмет, метод,
принципи і система земельного
4
2
3
права
Тема 2. Джерела земельного права
4
4
3
Тема 3. Земельні правовідносини
4
2
3
Змістовий модуль 2.
Реалізація та забезпечення права власності на землю в Україні
Тема 4. Право власності на землю
4
4
3
Тема 5. Набуття, перехід та
припинення права власності на
4
2
3
1
земельні ділянки
Тема 6. Право на земельну частку
4
4
3
пай.
Тема 7. Право землекористування
4
2
3
Змістовий модуль 3.
Складові Державного земельного кадастру
Тема 8. Обмеження та обтяження
4
4
3
прав на землю.
Тема 9. Правове регулювання
4
2
3
оренди земельних ділянок.
Тема 10. Припинення прав на землю
4
4
3
Тема 11. Управління у галузі
4
2
3
використання та охорони земель.
Тема 12. Юридична
відповідальність за земельні
4
4
3
правопорушення
Тема 13. Правовий режим земель
сільськогосподарського
4
2
3
призначення та земель населених
пунктів
Тема 14. Правовий режим земель
природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного
4
4
3
значення, рекреаційного,
оздоровчого, історико-культурного
призначення.
Тренінг
4
Разом

56

42

46

-

Контро-льні
заходи

тестування
тестування
опитування
тестування
тестування
тестування
Модуль
2 год
тестування
тестування
тестування
тестування
тестування

-

1

РКР
2 год.

-

КПІЗ 2 год

-

Тренінг
4 год

6

Заочна форма навчання
Кількість годин
Теми

лекції

прак-тичні
заняття

самостійна
робота
студента

Змістовий модуль 1.
Теоретико методологічні засади ЕПВЗ
Тема 1. Поняття, предмет, метод,
принципи і система земельного
права
Тема 2. Джерела земельного права
Тема 3. Земельні правовідносини
1
Змістовий модуль 2.
Реалізація та забезпечення права власності на землю в Україні
Тема 4. Право власності на землю
1
Тема 5. Набуття, перехід та
припинення права власності на
земельні ділянки
Тема 6. Право на земельну частку
пай.
Тема 7. Право землекористування
1
Змістовий модуль 3.
Складові Державного земельного кадастру
Тема 8. Обмеження та обтяження
1
прав на землю.
Тема 9. Правове регулювання
оренди земельних ділянок.
Тема 10. Припинення прав на землю
Тема 11. Управління у галузі
використання та охорони земель.
Тема 12. Юридична
відповідальність за земельні
1
правопорушення
Тема 13. Правовий режим земель
сільськогосподарського
1
призначення та земель населених
пунктів
Тема 14. Правовий режим земель
природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного
значення, рекреаційного,
оздоровчого, історико-культурного
призначення.
Разом
4
2

10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

12

10

12
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5. Тематика практичних занять
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Теоретико методологічні засади ЕПВЗ
Практичне заняття 1.
Тема: Поняття, предмет, метод, принципи і система земельного права
Мета: розкрити сутність, предмет, методи, принципи і систему
земельного права.
Питання для обговорення:
1. Поняття земельного права як галузі права.
2. Предмет і метод земельного права.
3. Розмежування понять «земля» і «земельна ділянка».
4. Принципи земельного права.
5. Система земельного права.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
Практичні заняття 2-3.
Тема: Джерела земельного права
Мета: розкрити сутність і засвоїти методичні засади функціонування
джерел земельного права.
Питання для обговорення:
1. Поняття джерел земельного права і особливості їх класифікації.
2. Конституція як джерело земельного права.
3. Закони як джерела земельного права.
4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
Практичне заняття 4.
Тема: Земельні правовідносини
Мета: засвоїти нормативно-правові засади правовідносин у сфері
використання земельних ресурсів.
Питання для обговорення:
1. Земельно-правові норми, їх особливості та види.
2. Поняття та особливості земельних правовідносин.
3. Класифікація земельних правовідносин.
4. Структура земельних правовідносин.
5. Суб'єкти, об'єкти, зміст земельних правовідносин.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Реалізація та забезпечення права власності на землю в Україні
Практичні заняття 5-6.
Тема: Право власності на землю
Мета: вивчити теоретичні та методичні засади функціонування та
використання права власності на землю.

Питання для обговорення:
1. Поняття права власності на землю та особливості його об’єкту.
2. Особливості змісту права власності на землю.
3. Форми права власності на землю.
4. Особливості права спільної власності на землю.
Література: [1; 2; 6; 9; 10].
Практичне заняття 7.
Тема: Набуття, перехід та припинення права власності на земельні
ділянки
Мета: засвоїти теоретичні та практичні засади набуття, переходу і
припинення прав власності на землю.
Питання для обговорення:
1. Приватизація земельних ділянок.
2. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими
угодами.
3. Припинення права приватної власності.
4. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання.
Література: [1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 15].
Практичні заняття 8-9.
Тема: Право на земельну частку (пай)
Мета: засвоїти принципи та норми правового регулювання у сфері
паювання земель та користування правом на земельний пай.
Питання для обговорення:
1. Загальна характеристика законодавства у сфері паювання земель.
2. Поняття та порядок паювання.
3. Юридична природа права на земельну ділянку (пай).
4. Суб'єкт права на земельну частку (пай).
5. Порядок виділення земельних часток (паїв)
Література: [1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 15].
Практичне заняття 10.
Тема: Право землекористування
Мета: засвоїти нормативно-правові положеннн8я щодо набуття та
реалізації права землекористування.
Питання для обговорення:
1. Поняття права землекористування.
2. Класифікація правових титулів землекористування.
3. Особливості
підстав
виникнення
і
припинення
права
землекористування.
4. Захист права землекористування.
Література: [1; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 15; 17].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Правове регулювання аспектів землекористування
Практичні заняття 11-12.
Тема: Обмеження та обтяження прав на землю.
Мета: засвоїти нормативно-правові положення щодо обмеження та
обтяження прав на землю.
Питання для обговорення:
1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю.
2. Загальна характеристика обмежень прав на землю.
3. Загальна характеристика обтяжень прав на землю.
4. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю.
Література: [1; 5; 6; 8; 9; 10; 17].
Практичне заняття 13.
Тема: Правове регулювання оренди земельних ділянок.
Мета: засвоїти нормативно-правові засади і положення у сфері правового
регулювання оренди землі.
Питання для обговорення:
1. Поняття та ознаки оренди.
2. Об'єкти та суб'єкти оренди землі.
3. Поняття та умови договору оренди землі.
4. Орендна плата за землю та її форми.
Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 15; 17].
Практичні заняття 14-15.
Тема: Припинення прав на землю
Мета: засвоїти ключові положення та правове регулювання припинення
права власності на землю.
Питання для обговорення:
1. Загальна характеристика підстав припинення прав на землю.
2. Підстави припинення прав власності на землю.
3. Підстави припинення прав користування земельною ділянкою.
4. Способи припинення прав власності на землю та права користування
земельною ділянкою.
Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 15; 17].
Практичне заняття 16.
Тема: Управління у галузі використання та охорони земель.
Мета: засвоїти ключові положення управління у галузі використання та
охорони земель.
Питання для обговорення:
1. Загальна характеристика управління у сфері використання та охорони
земель: поняття, види, правове регулювання.
2. Функції управління у сфері використання та охорони земель.
3. Система органів державного управління у сфері використання та
охорони земель
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 15].

Практичні заняття 17-18.
Тема: Юридична відповідальність за земельні правопорушення
Мета: Вивчити базові засади та принципи юридичної відповідальності за
порушення у сфері земельних відносин.
Питання для обговорення:
1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні
правопорушення.
2. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.
3. Кримінальна відповідальність за злочини в галузі земельних відносин.
4. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства.
5. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.
6. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення.
7. Земельно-правова відповідальність.
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 15].
Практичне заняття 19.
Тема: Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
та земель населених пунктів
Мета: Засвоїти ключові положення регулювання правового режиму
земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів
Питання для обговорення:
1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.
2. Основні особливості правового режиму земель сільськогосподарського
призначення.
3. Поняття та склад земель населених пунктів.
4. Особливості правового режиму земель населених пунктів.
5. Правовий режим поселень за межами населених пунктів.
Література: [1; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 16].
Практичні заняття 20-21.
Тема: Правовий режим земель природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного значення, рекреаційного, оздоровчого,
історико-культурного призначення.
Мета: Засвоїти ключові положення регулювання правового режиму
земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного значення,
рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення.
Питання для обговорення:
1. Поняття, склад та особливості правового режиму земель ПЗФ та іншого
природоохоронного призначення.
2. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого
призначення.
3. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного
призначення.
4. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історикокультурного призначення.
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 16].

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ)
Комплексне практичне індивідуальне завдання з навчальної дисципліни
“Еколого-правові відносини в землекористуванні” виконується самостійно
кожним студентом на основі вибіркових даних. Метою виконання КПІЗ є
оволодіння навичками застосування принципів, методів та інструментів
еколого-правових відносин в землекористуванні для вирішення практичних
ситуацій, набуття умінь застосовувати дані знання у суміжних дисциплінах, а
також усвідомлення наукового підходу до вивчення цілісності явищ та законів
навколишнього середовища. КПІЗ оформляється у відповідності із
встановленими вимогами. В процесі виконання та оформлення КПІЗ студент
може використовувати комп’ютерно-інформаційні технології.
7. Самостійна робота
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тематика
Які характерні ознаки притаманні земельно-правовим відносинам?
Які інститути становлять загальну і особливу частину земельного права?
Які основні (загальні) принципи земельного права?
Місце Земельного кодексу України в системі джерел земельного права.
Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України
як джерела земельного права.
Локальні нормативні акти місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування як джерел земельного права.
Міжнародні договори як джерела земельного права України.
Зміст земельних правовідносин.
Співвідношення понять «земля», «земельна ділянка», «земельні ресурси».
Правовий механізм реалізації земельно-правових норм.
Хто є суб'єктами права власності на землю?
За яких умов громадяни України можуть бути суб'єктами права власності на землю?
За яких умов земельні ділянки можуть набуватися у приватну власність?
Як проводиться розмежування форм державної і комунальної власності?
Які органи здійснюють правомочності суб'єкта права державної власності на землі
господарського та іншого призначення?
Якими повноваженнями щодо розпоряджання і управління землею наділено органи
державної виконавчої влади?
Які підстави припинення права приватної власності на землю.
Які землі можуть перебувати лише у комунальній власності і їх не можна передавати
у приватну власність?
Які землі державної власності не можна передавати у комунальну власність?
Що є підставою виникнення права власності на землю?
На основі яких юридичних фактів виникає право приватної власності на землю?
В якому порядку здійснюється набуття права власності на землю громадянами?
Які підстави припинення права державної власності на землю?
Які підстави припинення права комунальної власності на землю?
Які підстави припинення права приватної власності на землю?
Склад і категорії земель.
Зарахування земель до певної категорії.
Зміна цільового призначення земель.
Порушення порядку встановлення і зміни цільового призначення земель.
Землі сільськогосподарського призначення.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Землі житлової і громадської забудови.
Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Землі оздоровчого призначення.
Землі рекреаційного призначення.
Землі історико-культурного призначення.
Землі лісового фонду.
Землі водного фонду.
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
Які функції державного управління у сфері земельних?
Органи загальної компетенції, які здійснюють відповідні управлінські функції у галузі
земельних відносин.
Які органи є спеціальними органами державного управління в земельній сфері?
Повноваження Верховної Ради України у галузі управління, використання та охорони
земель.
Які повноваження належать Кабінетові Міністрі України у галузі земельних відносин?
Який державний орган є центральним органом виконавчої влади з питань земельних
ресурсів?
Які управлінські функції у сфері земельних відносин виконують органи місцевого
самоврядування?
На які категорії земель поділяється земельний фонд України?
Яка мета здійснення землеустрою?
Що таке Державний земельний кадастр?
Основні фактори забруднення земель
Назвіть законодавчі акти, які спрямовані на регулювання відносин щодо охорони
земельних ресурсів
Що таке охорона земель? Які існують принципи державної політики у сфері охорони
земель
Система заходів по охороні земель
Стандартизація і нормування в галузі охорони земель
Права та обов‘язки землевласників та землекористувачів у сфері охорони земель
Заходи щодо охорони земель
Дайте визначення моніторингу земель.
Які органи здійснюють моніторинг земель?
Сформулюйте завдання державного контролю за використанням та охороною земель.
Які органи здійснюють державний контроль?
Що лежить в основі визначення розміру плати за землю?
Що таке земельний податок і від чого залежить його розмір?
Що таке орендна плата та ставка земельного податку?
Як визначаються ставки земельного податку для земель сільськогосподарського
призначення та земель населених пунктів?
Як визначаються ставки земельного податку для земель несільськогосподарського
призначення (за межами населених пунктів)?
Які особливості встановлення розміру орендної плати?
Куди надходять кошти від плати за землю і як вони розподіляються?
Як нараховується і сплачується земельний податок?
Хто звільняється від земельного податку?
За які землі не справляється плата за землю?
Яка відповідальність платників за несвоєчасну сплата земельного податку?
Які види юридичної відповідальності передбачено за вчинення правопорушень у сфері
земельних відносин?
Які види правопорушень передбачає ЗК України?
За якими ознаками класифікують земельні правопорушення?

74.
75.
76.

Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення земельного
законодавства?
Що розуміють під майновою відповідальністю за порушення земельного
законодавства?
За які злочини у сфері земельних відносин настає кримінальна відповідальність?

8. Тренінг з дисципліни
Організація і проведення тренінгу
Тренінг (англ. training) – це запланований процес модифікації (зміни)
відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через
набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в
одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. to train –
виховувати, навчати) – комплекс вправ для тренування в чому-небудь.
Тренування – система підготовки організму людини з метою пристосування
його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.
Порядок проведення тренінгу
1.
Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з
темою тренінгового заняття.
2.
Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у
колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття.
Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків
документів.
3.
Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у
групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.
4.
Підведення підсумків. Обговорюється результати виконаних
завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові
заняття.
9. Засоби оцінювання
навчання

та

методи

демонстрування

результатів

У процесі вивчення дисципліни “Еколого-правові відносини в
землекористуванні” використовуються наступні засоби оцінювання та методи
демонстрування результатів навчання:
 поточне опитування;
 залікове модульне тестування та опитування;
 розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
 презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
 оцінювання результатів КПІЗ;
 студентські презентації та виступи на наукових заходах;
 розрахункові роботи;
 ректорська контрольна робота;
 екзамен;

 інші види індивідуальних та групових завдань.
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Еколого-правові
відносини в землекористуванні” визначається як середньозважена величина,
залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий
модуль 1
20

Заліковий
модуль 2
(ректорська
контрольна
робота)
20

Шкала оцінювання:
За шкалою За національною
Університету
шкалою
90-100
відмінно
85-89
добре
75-84
65-74
задовільно
60-64
35-59
1-34

незадовільно

Заліковий
модуль 3 (КПІЗ)

Заліковий
модуль 4 (за
окремим
розділом)

20

40

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FХ (незадовільно
з можливістю повторного складання)
F (незадовільно
з обов’язковим повторним курсом)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
№

Найменування

1.
2.

Проектор ViewSonic PJ 7223
Підключення до комп’ютера на процесорі Intel Celeron CPU G540
(2,5 GHz RAM 2Gb, HDD 500 Gb). Монітор Philips 193vV5LSB2

3.

Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – згідно ліцензії
Microsoft IT Academy та Microsoft DreamSpark for Students
Програмне забезпечення базових інформаційних технологій: MS
Office, телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer,
Opera, Google Chrome, Firefox).
Інформаційні портали з відкритим доступом:
https://map.land.gov.ua/ - Публічна кадастрова карта України;
http://www.torgy.dazru.gov.ua/auction
- Інформаційний портал
проведення земельних торгів;
https://ngo.land.gov.ua/uk/ - Портал нормативної грошової оцінки
землі с/г призначення;
https://zakon.rada.gov.ua/laws - Офіційний вебпортал парламенту
України «Законодавство України»

4.

5.

Номер
теми
1-14
1-14
1-14
1-14

1-14
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17. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року //
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/.
2.
Голос
України
[Елект.
ресурс.].
–
Режим
доступу:
http://www.golos.com.ua/
3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. –
Режим доступу: http://www.informjust.kiev.ua/.
4.
Право
України
[Елект.
ресурс.].
–
Режим
доступу:
http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=golovna.
5. Український юридичний портал [Елект. ресурс.]. – Режим доступу:
http://www.zakoni.com.ua.
6. Урядовий кур’єр [Елект. ресурс.]. – Режим доступу:
http://ukurier.gov.ua/.
7. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Елект.
ресурс.]. – Режим доступу: http://www.minagro. gov. ua
8. «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» [Елект.
ресурс.]. – Режим доступу: http://farmer.co.ua/.

