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Опис дисципліни
Земельне право було і залишається однією з найскладніших та найдинамічніших у своєму
розвитку галузей українського права. Для того, щоб дійсно фахово розуміти земельне право треба
знати і земельне право як науку, і земельне законодавство, і землевпорядкування як специфічну
технічну галузь.А до того ж знати особливості регулювання земельних правовідносин, розбиратися у
тенденціях земельної законотворчості і правозастосовчої практики.
У сучасний період реформування земельних правовідносин, виникло широке коло
проблемних питань у галузі земельного права, що потребують належного рівня шляхів їх подолання.
Знання цих проблем є необхідним для подальшого розвитку науки земельного права й активізації
практичної роботи із вдосконалення та усунення правових колізій земельного законодавства.
Зазначені фактори, а також відсутність достатньої кількості висококваліфікованих практичних
спеціалістів і наукових працівників й зумовлює актуальність вивчення навчальної дисципліни
«Земельне право».
Однорідність аудиторії не важлива.
Структура курсу
Години
(лек. / пр.)
4/2

4/2

Тема
1. Земельне право як
галузь права

2. Право власності на
землю

Результати навчання

Завдання

Знання поняття, предмет іметод правового
регулювання земельного права. Розуміння
системиземельного права. Виокремлення
системипринципів земельного права. Знання і
можливість аналізу джерел земельного права

Тести,
питання

Знання поняття та змісту права власності на
землю. Розуміння особливостей форм права
власності на землю.

Тести,
питання

4/2

3. Право
землекористування

Знання поняття права землекористування та
класифікації його правових титулів.
Характеристика окремих титулів права
землекористування. Знання правових засад
оренди землі і здатність до вирішення практичних
ситуацій у сфері земельно-орендних
правовідносин.

Тести,
питання

4/2

4. Обмеження та
обтяження прав на
землю

Знання поняття обмежень та обтяжень прав на
землю. Характеристика і розуміння особливостей
обмежень та обтяжень прав на землю.

Тести,
питання

4/2

5. Правові засади
набуття права власності
на землю

Розуміння юридичної природи приватизації
земельних ділянок. Знання правових моделей
приватизації земельних ділянок й здатність і
здатність до застосовування набутих знань у
практичних ситуаціях. Розуміння й аналіз правових
засад набуття права власності на земельні ділянки
за цивільно-правовими угодами. Знання і
виокремлення особливостей набуття права
власності на земельні ділянки на конкурентних
засадах.

4/2

6. Правове регулювання
управління в галузі
використання таохорони
земель

Знання поняття управління та системи органів
управління у сфері земельних відносин.
Виокремленняі розуміння особливостейфункцій
управління у сфері земельних відносин.

4/2

7. Правовий режим
різних категорій земель в
Україні

Характеристика і визначення правового режиму
земель. Знання поняття та складу категорій
земель. Виокремлення особливостей правового
режиму різних категорій земель в Україні.

Тести,
питання

РКР
1 год.

КПІЗ 1 год
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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).
● 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 1-5) – питання, тести

30

Модуль 2 (теми 1-7) – ректорська контрольна робота

40

Модуль 3 (теми 1-7) – КПІЗ

30

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

