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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Земельне право України є однією з нормативних навчальних дисцип-
лін освітньо-професійної підготовки магістрів зі спеціальності “Облік і 
аудит” і вивчає національні системи земельного права. 

Мета дисципліни “Земельне право України”:  
• ознайомити студентів з положеннями земельного права для гли-

бшого розуміння відповідних правовідносин; 
• сформувати правничий світогляд, правосвідомість і правову куль-

туру правознавця, а також юридичне мислення; 
• навчити застосовувати теоретичні правничі знання;  
• навчити самостійно поглиблювати й оновлювати правничі знання.  
Завдання дисципліни: 
• навчити студентів використовувати положення земельного права 

при вирішенні земельних спорів; 
• з’ясувати, якою мірою чинне земельне законодавство відповідає 

Конституції України, земельній реформі, започаткованій у країні 
в 1991 р.;  

• висвітлити правничий матеріал на основі використання різних 
джерел земельного законодавства в Україні; 

• навчити користуватися правовою термінологією у сфері зе- 
мельного права; 

• навчити застосовувати правові знання з національного зе-
мельного права для оцінювання юридичних фактів, виявлення те-
нденцій розвитку цієї галузі законодавства України. 

Вивчення навчальної дисципліни “Земельне право України” ґрун-
тується на знаннях студентів з теорії держави і права, а також конститу-
ційного, цивільного, цивільного процесуального, адміністративного, аг-
рарного й екологічного права України.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ЗЕМЕЛЬНЕ  ПРАВО  УКРАЇНИ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Основні положення земельного права  
2 Земельна реформа 
3 Повноваження органів законодавчої, виконавчої влади та органів  

місцевого самоврядування в галузі земельних відносин 
4 Склад і цільове призначення земель України 
5 Право власності на землю 
6 Право користування землею 
7 Вирішення земельних спорів 
8 Завдання, зміст і порядок охорони земель  
9 Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних  

утворень 
10 Планування використання земель  
11 Відповідальність за порушення земельного законодавства  

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ   
до вивчення дисципліни  

“ЗЕМЕЛЬНЕ  ПРАВО  УКРАЇНИ” 

Тема  1 . Основні положення земельного права  

Земля. Земельні відносини. Суб’єкти і об’єкти земельних відносин. 
Регулювання земельних відносин. Земельне законодавство: принципи і 
завдання.  

Література [1–14; 48; 50; 53] 

Тема  2 .  Земельна реформа 

Загальна характеристика земельної реформи. Мета земельної рефор-
ми. Завдання земельної реформи. Нормативно-правові акти, що регу-
люють положення земельної реформи.  

Література [1–14; 49; 62] 
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Тема  3 .  Повноваження органів законодавчої, виконавчої влади  
та органів місцевого самоврядування в галузі земельних 
відносин 

Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин. 
Повноваження Верховної Ради АРК у галузі земельних відносин. Пов-
новаження обласних рад у галузі земельних відносин. Повноваження 
Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин. 
Повноваження районних рад у галузі земельних відносин. Повноважен-
ня районних у містах рад у галузі земельних відносин. Повноваження 
сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин. 

Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відно-
син. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань еко-
логії і природних ресурсів у галузі земельних відносин. Повноваження 
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у га-
лузі земельних відносин. Повноваження Ради міністрів АРК у галузі зе-
мельних відносин. Повноваження місцевих державних адміністрацій у 
галузі земельних відносин. 

Література [1–14; 55; 58] 

Тема  4 .  Склад і цільове призначення земель України 

Склад і категорії земель. Віднесення земель до відповідної категорії. 
Зміна цільового призначення земель. Порушення порядку встановлення 
і зміни цільового призначення земель. 

Землі сільськогосподарського призначення. Землі житлової та гро-
мадської забудови. Землі природно-заповідного фонду та іншого приро-
доохоронного призначення. Землі оздоровчого призначення. Землі рек-
реаційного призначення. Землі історико-культурного призначення. Землі 
лісового фонду. Землі водного фонду. Землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.  

Література [1–14; 54; 62] 

Тема  5 .  Право власності на землю 

Право власності на землю. Право спільної власності на землю. Право 
спільної сумісної власності на землю. Право власності на землю грома-
дян. Право комунальної власності на землю. Право власності на землю 
територіальних громад. Право власності на землю держави. Право влас-
ності на землю іноземних громадян і осіб без громадянства. Право влас-
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ності на землю юридичних осіб. Право власності на землю зарубіжних 
держав. 

Право земельного сервітуту. Види земельних сервітутів. Види права 
земельного сервітуту. Порядок встановлення і дія земельних сервітутів. 
Заборона розпорядження земельним сервітутом. Права власника земе-
льної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут. Припинення 
дії земельного сервітуту. 

Добросусідство.  
Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Під-

стави і порядок відшкодування збитків власникам землі та землекорис-
тувачам.  

Література [1–14; 48–52; 60] 

Тема  6 . Право користування землею  

Право постійного користування земельною ділянкою. Право оренди 
земельної ділянки. Право концесіонера на земельну ділянку. Концесія. 
Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ді-
лянки в концесію. Права й обов’язки землекористувачів. Обов’язки під-
приємств, установ та організацій, що виконують розвідувальні роботи. 

Література [1–14; 55; 59; 62] 

Тема  7 .  Вирішення земельних спорів  

Органи, що вирішують земельні спори. Порядок розгляду земельних 
спорів органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів. Права сторін при вирішенні земельних 
спорів. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів і органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів. 
Набрання чинності рішення органів виконавчої влади і органів місцево-
го самоврядування щодо земельних спорів.  

Література [1–14; 49; 53; 56] 

Тема  8 .  Завдання, зміст і порядок охорони земель  

Поняття, завдання і зміст охорони земель. Стандартизація і норму-
вання в галузі охорони земель й відтворення родючості ґрунтів. Норма-
тивні документи зі стандартизації в галузі охорони земель і відтворення 
родючості ґрунтів. Рекультивація. Рекультивація порушених земель. 
Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. Викорис-
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тання земельних ділянок, забруднених небезпечними речовинами. Охо-
рона ґрунтів. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпеч-
них речовин у ґрунтах. Використання земельних ділянок, забруднених 
небезпечними речовинами.  

Поняття техногенно забруднених земель. Склад техногенно забруд-
нених земель. Порядок використання техногенно забруднених земель-
них ділянок.  

Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруд-
нених земель. 

Завдання контролю за використанням і охороною земель. Державний 
контроль за використанням і охороною земель та порядок його здійс-
нення. Самоврядний і громадський контроль за використанням і охоро-
ною земель. 

Зміст економічного стимулювання раціонального використання і 
охорони земель. 

Література [1–14; 48–52; 60] 

Тема  9 .  Встановлення і зміна меж  
адміністративно-територіальних утворень  

Загальна характеристика поняття межі. Межа району, села, селища, 
міста, району в місті. Включення земельних ділянок у межі району, села, 
селища, міста, району в місті. Органи, які приймають рішення про вста-
новлення і зміну меж адміністративно-територіальних утворень. Поря-
док встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. 
Форма і порядок видачі державного акта України на межі адміністрати-
вно-територіального утворення.  

Література [1–14; 48–52; 60–62] 

Тема  10.  Планування використання земель  

Загальнодержавні та регіональні програми використання й охорони 
земель. Природно-сільськогосподарське районування земель. Викорис-
тання і охорона сільськогосподарських угідь. Зонування земель. 

Землеустрій. Мета, завдання і зміст землеустрою. Організація і поря-
док здійснення землеустрою. Розгляд і затвердження землевпорядної 
документації. Зміни, що вносяться в землевпорядні проекти. Державна 
експертиза. 

Моніторинг земель. Види і завдання моніторингу земель. 
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Державний земельний кадастр і його складові. Призначення і за-
вдання державного земельного кадастру. Кадастрове зонування; кадаст-
рові зйомки; бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земель; грошова 
оцінка земельних ділянок, її види. Державна реєстрація земельних діля-
нок. Державний реєстр земель. Облік кількості й якості земель. Порядок 
ведення державного земельного кадастру.  

Література [1–14; 48–55; 61] 

Тема  11.  Відповідальність за порушення земельного  
законодавства  

Недійсність угод щодо земельних ділянок. Відповідальність за по-
рушення земельного законодавства. Самовільно зайняті земельні ділян-
ки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. Приведення 
земельних ділянок у стан, придатний для використання.  

Література [1–14; 48–56; 62] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Контрольна робота обов’язково повинна містити план за такою стру-
ктурою:  
1. Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсяг — до двох 

сторінок).  
2. Основна частина, що складається з двох-трьох запитань. Розкрива-

ючи запитання, необхідно показати знання з теми, проаналізувати 
чинні норм права з використанням практичного досвіду, висловити 
конкретні особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми.  

3. Висновки, де в концентрованій формі слід навести й обґрунтувати 
пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодав-
ства або теоретичних положень з теми контрольної роботи (обсяг — 
до двох сторінок).  
Наприкінці контрольної роботи наводять список використаних дже-

рел.  
Відповідно оформлену й підписану роботу (із зазначенням дати заве-

ршення її виконання) у визначені строки подають на перевірку.  
Тему контрольної роботи студенти вибирають за бажанням із наве-

деного далі переліку тем контрольних робіт і узгоджують її з виклада-
чем. 
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Принципи і завдання земельного законодавства України.  
2. Загальна характеристика земельної реформи. 
3. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відно-

син.  
4. Загальна характеристика складу земель України.  
5. Види права власності на землю.  
6. Право земельного сервітуту.  
7. Принципи добросусідства.  
8. Право оренди земельної ділянки. 
9. Концесія.  

10. Механізм вирішення земельних спорів. 
11. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель й відтворення 

родючості ґрунтів. 
12. Правове регулювання використання і охорони земель. 
13. Моніторинг земель.  
14. Державний земельний кадастр.  
15. Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ   

1. Предмет і об’єкт земельного права. 
2. Суб’єкти земельних відносин. 
3. Об’єкти земельних відносин. 
4. Регулювання земельних відносин. 
5. Земельне законодавство: завдання і принципи. 
6. Мета і завдання земельної реформи.  
7. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин. 
8. Повноваження Верховної Ради АРК у галузі земельних відносин. 
9. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних від-

носин. 
10. Повноваження Ради міністрів АРК у галузі земельних відносин. 
11. Склад і категорії земель.  
12. Віднесення земель до певної категорії.  
13. Зміна цільового призначення земель.  
14. Порушення порядку встановлення і зміни цільового призначення 

земель. 
15. Землі сільськогосподарського призначення.  
16. Землі житлової і громадської забудови.  
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17. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення.  

18. Землі оздоровчого призначення.  
19. Землі рекреаційного призначення.  
20. Землі історико-культурного призначення.  
21. Землі лісового фонду.  
22. Землі водного фонду.  
23. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення.  
24. Право власності на землю.  
25. Право спільної власності на землю.  
26. Право спільної сумісної власності на землю.  
27. Право власності на землю громадян.  
28. Право комунальної власності на землю.  
29. Право власності на землю територіальних громад.  
30. Право власності на землю держави.  
31. Право власності на землю іноземних громадян і осіб без громадянс-

тва.  
32. Право власності на землю юридичних осіб.  
33. Право власності на землю зарубіжних держав. 
34. Право земельного сервітуту.  
35. Види земельних сервітутів.  
36. Види права земельного сервітуту.  
37. Порядок встановлення і дія земельних сервітутів.  
38. Заборона розпорядження земельним сервітутом.  
39. Права власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земель-

ний сервітут. 
40. Припинення дії земельного сервітуту. 
41. Добросусідство.  
42. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.  
43. Підстави і порядок відшкодування збитків власникам землі та зем-

лекористувачам.  
44. Право постійного користування земельною ділянкою.  
45. Право оренди земельної ділянки.  
46. Концесія.  
47. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земель-

ні ділянки в концесію. 
48. Право концесіонера на земельну ділянку.  
49. Права і обов’язки землекористувачів.  
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50. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що виконують роз-
відувальні роботи. 

51. Органи, що вирішують земельні спори.  
52. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самовряду-

вання і органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.  
53. Права сторін при розгляді земельних спорів.  
54. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів і органів місцевого самоврядування щодо земельних спо-
рів.  

55. Набрання чинності рішенням органів виконавчої влади і органів мі-
сцевого самоврядування щодо земельних спорів. 

56. Поняття, завдання і зміст охорони земель.  
57. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель і відтворення 

родючості ґрунтів.  
58. Нормативні документи зі стандартизації в галузі охорони земель і 

відтворення родючості ґрунтів.  
59. Рекультивація порушених земель.  
60. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.  
61. Використання забруднених небезпечними речовинами земельних 

ділянок.  
62. Охорона ґрунтів.  
63. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речо-

вин у ґрунтах.  
64. Використання земельних ділянок, забруднених небезпечними речо-

винами.  
65. Поняття техногенно забруднених земель.  
66. Склад техногенно забруднених земель.  
67. Порядок використання техногенно забруднених земельних ділянок.  
68. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруд-

нених земель. 
69. Державний контроль за використанням та охороною земель і поря-

док його здійснення.  
70. Самоврядний та громадський контроль за використанням і охоро-

ною земель. 
71. Зміст економічного стимулювання раціонального використання і 

охорони земель. 
72. Загальна характеристика поняття межі.  
73. Межа району, села, селища, міста, району в місті.  
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74. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, 
району в місті.  

75. Органи, які приймають рішення про встановлення і зміну меж адмі-
ністративно-територіальних утворень.  

76. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних 
утворень.  

77. Форма і порядок видачі державного акта України на межі адмініст-
ративно-територіального утворення.  

78. Загальнодержавні та регіональні програми використання й охорони 
земель.  

79. Природно-сільськогосподарське районування земель.  
80. Використання і охорона сільськогосподарських угідь.  
81. Зонування земель. 
82. Мета, завдання і зміст землеустрою.  
83. Організація і порядок здійснення землеустрою.  
84. Розгляд і затвердження землевпорядної документації.  
85. Державна експертиза. 
86. Моніторинг земель.  
87. Види і завдання моніторингу земель. 
88. Державний земельний кадастр і його складові.  
89. Призначення і завдання державного земельного кадастру.  
90. Кадастрове зонування; кадастрові зйомки. 
91. Бонітування ґрунтів.  
92. Економічна оцінка земель.  
93. Грошова оцінка земельних ділянок, її види.  
94. Державний реєстр земель. Порядок ведення державного земельного 

кадастру. 
95. Недійсність угод щодо земельних ділянок.  
96. Відповідальність за порушення земельного законодавства.  
97. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.  
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