
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 
(назва навчальної дисципліни) 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Земельне право» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

назва освітньо-кваліфікаційного рівня напряму підготовки (спеціальності) 

014.03 Середня освіта (Історія та правознавство). 

1. Метою навчальної дисципліни є – оволодіння теорією і методологією 

земельного права, вивчення законодавства у галузі землекористування, охорони 

та відтворення земельних ресурсів, формування навиків його застосування на 

практиці, вироблення у слухачів нового якісного стану екологічного мислення, 

формування культури особистості, яка проявляється в її еколого-правовій 

свідомості, мисленні, поведінці та практичній діяльності. 

Курс «Земельне право» в межах спеціальності «Історія і правознавство» 

пов’язаний з наступними навчальними дисциплінами: «Правознавство», 

«Основи цивільного права», «Основи теорії держави та права», «Конституційне 

право» та з іншими історики-правовими дисциплінами.  

 

2. Вивчення даного навчального курсу орієнтовано на студентів, які 

спеціалізуються в області історії і правознавства. Для ефективного засвоєння 

змісту дисципліни передбачено наступні методи викладання дисципліни: 

 лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями курсу 

«Земельне право»; 

 семінарські/практичні заняття, на яких студенти матимуть змогу 

опрацювати джерела та наукову літературу; навчатися формулювати власні 

думки, робити аргументовані висновки, дискутувати; 

 самостійна робота з опрацювання окремих питань (написання рефератів, 

співбесіда); 

 виконання домашніх завдань, підготовка до контрольних заходів; 

 індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), мета яких полягає у 

самостійному вивченні частини програмового матеріалу; систематизації, 

поглибленні, узагальненні, закріпленні й практичному застосуванні знань 

студентів з навчальної дисципліни (написання есе, підготовка та захист 

презентацій); 

 кейсовий метод, метод усного навчання, імітаційна і ділова гра. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни. Засвоївши  курс «Земельне право» студент повинен знати: 

історію становлення і розвитку земельного права в Україні; фундаментальні 

поняття земельного права; загальні положення, принципи і методи земельного 

права; суб'єкти й об’єкти земельного права; підстави, умови і порядок набуття і 

реалізації прав на землю; підстави виникнення, зміни та припинення земельних 

правовідносин; систему управління і контролю органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування в галузі земельного права; основні засоби 



економічного механізму регулювання земельних відносин і екобезпеки 

суспільства; правове забезпечення економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель; понятійний апарат.  

Усвідомивши курс «Земельне право» студент повинен уміти: розкривати 

зміст норм земельного права і використовувати їх у своїй практичній роботі; 

тлумачити чинне земельне законодавство; аналізувати діючий порядок та 

умови виконання норм земельного права; аналізувати процес удосконалення 

еколого-економічного механізму управління землекористуванням та охороною 

земель; застосовувати чинне земельне законодавство під час розгляду справ 

усудах (господарських судах); складати господарсько-правові, юрисдикційні та 

інші акти; аналізувати міжнародні норми і системи земельного правового 

регулювання діяльності суб’єктів-землекористувачів. 

Вивчення земельного права сприятиме підвищенню рівня їх обізнаності з 

основними напрямами та формами земельної правової політики нашої держави, 

засвоєнню положень законодавства, які регулюють земельні відносини, 

формуванню в них навичок застосування норм земельного права на практиці. 

 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни: 

 Аксіологічна компетенція – здатність студентів формулювати оцінки 

та версії історичного руху й розвитку. 

 Компетентність у галузі навчання – свідоме використання 

студентами пізнавальних здібностей для набуття, застосування, 

управління знаннями. 

 Історична – знання змісту та методології фундаментальних і 

спеціальних історичних дисциплін. 

 Інформаційна – працювати з різними джерелами інформації, 

аналізувати, синтезувати, узагальнювати та використовувати її для 

навчання. 

 Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – 

поінформованість з проблем інновацій в галузі освіти, використання 

різноманітних освітніх технологій і засобів навчання. 

 Практична компетентність – здатність застосовувати на практиці 

знання та дослідницькі вміння, готовність до прийняття самостійних 

рішень, відповідальність за результати діяльності. 

 

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування. Здобуті студентами компетентності у результаті вивчення 

даної навчальної дисципліни сприятимуть організації роботи з правовими 

документами; наданню відповідної правової інформації. Крім того, випускники 

зможуть якісно: 

 проектувати і здійснювати правовий освітній процес з урахуванням 

державних вимог; 



 огранізовувати навчальну діяльність та позаурочну роботу учнів у 

загальноосвітніх закладах, створювати і підтримувати безпечне 

правове середовище; 

 проявляти важливі для професійної педагогічної та правової діяльності 

особистісні якості (комунікативність, відповідальність, здатність до 

самоаналізу і самоуправління, фахового зростання).  

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами. 

Змістовий модуль І. Загальні положення земельного права: 

1. Поняття, предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права (2 

год). 

2. Джерела земельного права (2 год). 

3. Управління землекористуванням та охороною довкілля (2 год). 

4. Екологічні права та обов’язки землекористувачів (2 год). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Право власності та право користування 

земельними ресурсами (земельною ділянкою) 

5. Право землекористування та його види (2 год). 

6. Право власності на землю (2 год). 

7. Підстави, умови і порядок набуття і реалізації прав на землю (2 год). 

8. Цивільно-правові угоди щодо земельних ділянок та їх продаж на 

конкурентних засадах (2 год). 

9. Правове забезпечення економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель (2 год). 

10. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства (2 год). 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів ЄКТС – 4. Загальний обсяг годин – 120 (аудиторних – 

40, з них: лекційних – 20, практичні заняття – 20; самостійна та індивідуальна 

робота – 80). 

 

5. Форма підсумкового контролю – залік. 

 

6. Викладацький склад: Адамовський В.І. – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 

дисциплін. 

 

7. Перелік основної літератури: 

1. Бусуйок Д. В. Правове регулювання виникнення, здійснення та 

припинення прав на землю: Навч. посібник / За заг. ред. П. Ф. Кулинича. – К.: 

Вид-во Європейського університету, 2010. – 185 с. 

2. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., 

Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с.  

3. Аграрное, земельное и экологическое право Украины: Учеб. пособие / 



Под ред. А.А. Погребного и И. И. Каракаша. – Харьков, 2000. – 398 с.  

4. Земельне право: Підручник / За ред. В. І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – 

К., 2001. – 246 с. Бусуйок Д. В. Державне управління у сфері раціонального 

використання й охорони земель: межі регулювання земельного та 

адміністративного права / Д. В. Бусуйок // Підприємництво, господарство і 

право. – 2011.– № 6. – С. 95-97. 

5. Природоресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та 

трансформацій / Під заг.ред. Б.М. Данилишина. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 

704 с. 
 

 

Науково-педагогічний  

працівник ___________ Адамовський В.І. 

       
(підпис)     (ініціали та прізвище) 

Завідувач кафедри ___________ Федьков О.М. 

       
(підпис)     (ініціали та прізвище) 


