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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

В ході самостійної підготовки насамперед важливим є з’ясування місця 

та ролі земельного права як галузі права, для чого необхідно розглянути 

різноманітні підходи науковців до цієї проблематики (які вважають 

екологічне право комплексною галуззю права, а які – самостійною), на 

підставі чого обґрунтувати власну позицію, охарактеризувати предмет та 

методи в земельному праві. Крім того, слід зупинитися на джерелах 

земельного права, в системі яких особливе місце посідають міжнародно-

правові договори. 

При розгляді питання про систему слід виходити з того, що земельне 

право складається з двох частин: загальної та особливої.  

Вивчаючи питання про предмет земельного права, яким виступають 

відносини в галузі взаємодії суспільства з навколишнім природним 

середовищем, необхідно пам’ятати, що земельні відносини за своїм змістом 

є різноманітними, але взаємопов'язаними та єдиними, їх єдність обумовлена 

зв'язком усіх природних об'єктів між собою, внаслідок чого існує єдина 

земельна система. 

Вивчення принципів земельного права має ґрунтуватися, з одного боку, 

на аналізі норм земельного законодавства. Також необхідно звернути увагу 

на значення вивчення земельного права поліцейськими та їх роль при охороні 

навколишнього середовища. 

 

ТЕМА 1. Предмет, принципи і система земельного права 
1. Функції земельного права України. 

2. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і 

взаємодії. 

3. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями 

правової системи. 

4. Земельна реформа в Україні 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.21, 1.35 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

При підготовці до семінару доцільно повторити теми з курсів 

конституційного та адміністративного права, а також загальні цивільно-

правові положення щодо права власності права України. 



Слід звернути увагу на аналіз термінології, щовикористовується в 

нормативно-правових актах, які регулюють відносини землекористування. 

Так, в земельному законодавстві застосовуються терміни «володіння» 

земельною ділянкою, часткою (паєм) і «користування». Термін 

«використання» змістом ширший, ніж «користування», він охоплює випадки 

експлуатації на праві дозвільного землекористування, оренди, обмежених 

речових прав (емфітевзис, суперфіцій, сервітут), такі на праві власності. 

Термін «користування» позначає використанняприродних об’єктів особами, 

що не є їхніми власниками.  

Особливу увагу приділити вивченню джерел земельного права, види і 

призначення локальних нормативних актів в земельному праві.  

 

ТЕМА 2. Джерела земельного права 

1. Особливості джерел земельног права. 

2. Види і призначення локальних нормативних актів в земельному праві. 

3. Роль і значення узагальнень судової практики у забезпеченні 

належного правозастосування в України.  

4. Проблеми і шляхи вдосконалення земельного законодавства. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті 

слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання 

теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш 

характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних 

положень конкретними  прикладами з юридичної практики; обґрунтовані 

висновки. 

 

ТЕМА 3. Суб’єкти та об’єкти земельного права 
 

1. Суб’єкти та об’єкти права землекористування 

2. Права землекористувачів 

3. Обов’язки землекористувачів 

4. Види земельних сервітутів 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

 Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. Права та обов'язки членів колективно-

кооперативних сільськогосподарських підприємств. 

При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в 

ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обґрунтування 

цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; 

аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними  прикладами 

з юридичної практики; обґрунтовані висновки. 

 

 

ТЕМА 4. Громадяни як учасники земельних правовідносин 

 

1. Право членства і право засновництва (участі). 

2. Права та обов'язки членів колективно-кооперативних 

сільськогосподарських підприємств. 

3. Правові наслідки припинення права членства та участі в 

колективних та корпоративних видах сільськогосподарських підприємств. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

 

Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на те, що в земельному 

праві під поняттям «Інвентаризація земель»: поняття, юридичного значення 

охоплюються підстави проведення цієї процедури. Необхідно ознайомитися 

із порядком проведення інвентаризації земель. Основні права, обов’язки та 

обмеження прав землекористувачів. Необхідно звернути увагу на заходи 

щодо володіння, користування та розпорядження, юридичну відповідальність 

за порушення земельного законодавства. 

 

 

ТЕМА 5. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

 

1. Правові засади землеустрою 

2. Встановлення цільового призначення земельних ділянок 

3. Інвентаризація земель: поняття, юридичне значення, підстави 

проведення. 

4. Оцінка земель: поняття і юридичне значення. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.30  



 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. Види юридичної відповідальності: 

теоретичні основи. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій 

виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних 

положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних 

ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень 

конкретними  прикладами з юридичної практики; обґрунтовані висновки 

реквізиція і конфіскація в земельному праві України: поняття, юридична 

природа, підстави застосування і юридичне значення. 

 

ТЕМА 6. Правовий режим земель, що є об'єктом державної власності 

 

1. Юридична відповідальність за самовільне зайняття земельної 

ділянки. 

2. Види юридичної відповідальності: теоретичні основи. 

3. Реквізиція і конфіскація в земельному праві України: поняття, 

юридична природа, підстави застосування і юридичне значення. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 

2.14, 2.18, 2.30 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

1. Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті 

слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання 

теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш 

характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних 

положень конкретними прикладами з юридичної практики щодо 

особливостей правової охорони сільськогосподарських земель в Україні, 

зробити обґрунтовані висновки. 

 

ТЕМА 7. Правове регулювання відносин землекористування 

 

2. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: поняття, 

юридична природа і значення. 

3. Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в 

Україні. 

4. Право власності на землі лісогосподарського використання. 

5. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду. 



6. Правовий режим земель національних природних парків. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.29, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті 

слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання 

теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш 

характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних 

положень конкретними  прикладами з юридичної практики; обґрунтовані 

висновки щодо правової форми охорони земель від забруднення і засмічення. 

 

ТЕМА 8. Поняття і зміст правової охорони земель 

 

1. Досягнення раціонального землекористування 

2. Правові форми охорони земель від забруднення і засмічення 

3. Правове забезпечення збереження природних водно-болотних угідь 

4. Правове забезпечення ландшафтної охорони земель в Україні 

5. Правове забезпечення використання й охорони меліорованих земель 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 

1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 
 

Готуючись до вивчення теми, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття вказаної теми та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті 

слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання 

теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш 

характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних 

положень конкретними  прикладами з юридичної практики; обґрунтовані 

висновки. 

 

ТЕМА 9. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства 

1.  Юридична відповідальність у конституційному механізмі 

здійснення прав на землю. 

2. Види юридичної відповідальності: теоретичні основи. 



3. Реквізиція і конфіскація в земельному праві України: поняття, 

юридична природа, підстави застосування і юридичне значення. 

4. Дисциплінарна відповідальність за порушення земельного 

законодавства. 

5. Особливості кримінально-правової відповідальності за порушення 

земельного законодавства. 

6.  

Рекомендована література до Теми 9: 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 

1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.40, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.18, 2.30, 

2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2. 39, 2.40, 2.46 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Підготовка конспекту лекцій з дисципліни від 2 до 5 балів. 

Підготовка словника основних термінів з дисципліни – до від 2 до 5 

балів. 

Словник основних термінів має бути підготовлений з кожної теми 

семінарського заняття і містити перелік основних понять (не менше 10), які 

входять до ключових слів, але не мають повторюватися із основними 

поняттями з текста лекцій. 

Конспектування проблемних питань, які винесені на самостійне 

опрацювання – від 2 до 5 балів.  

Несвоєчасне надання необхідної звітності за роботу здобувача вищої 

освіти (конспекти лекцій, семінарських занять, словник, реферат тощо) без 

поважних причин може оцінюватися нижче передбачених за відповідну 

роботу. 
 

 



8. Індивідуальні завдання 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу правових 

дисциплін, у тому числі й курсу «Земельне право», надзвичайно важливу 

роль відіграє не тільки активна участь здобувачів вищої освіти на лекційних, 

семінарських заняттях, але й їх робота з виконання індивідуальних завдань.  

Ці завдання покликані передусім активізувати творчу роботу здобувачів 

вищої освіти, який може обирати з тих видів і форм які були рекомендовані 

викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота здобувачів вищої освіти має 

своєю метою забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань і 

практичних навичок у сфері екологічних відносин; набути уміння 

застосувати їх при вирішенні конкретних завдань практики; шукати сучасні 

наукові досягнення і застосовувати їх у цій сфері. 

Теми індивідуально-дослідних завдань, присвячуються складним 

питанням, які потребують самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи 

щодо опанування правових актів, навчальних та наукових джерел. Окремі 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або 

без доповіді перевіряються викладачем. Вони оцінюються і можуть бути 

основою для подальшої наукової роботи. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим. Допускається 

підготовка однієї доповіді (реферату) протягом всієї навчальної дисципліни.  

 

Теми рефератів 

 

Тема 1. Предмет, принципи і система земельного права 

 

1. Поняття та предмет земельного права.  

2. Методи правового регулювання в земельному праві.  

3. Принципи земельного права України.  

4. Система земельного права України. 

5. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. 

 

ТЕМА 2. Джерела земельного права 

 

1. Історико-правові аспекти правового регулювання земельних відносин 

на території сучасної України.  

2. Правове забезпечення земельної реформи. 

3. Поняття та особливості джерел земельного права.  

4. Класифікація джерел земельного права. Конституція і закони України 

як джерела земельного права.  

5. Земельний кодекс України в системі джерел земельного права.   

6. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. 

Міжнародно-правові акти як джерело земельного права. 

 



ТЕМА 3. Суб’єкти та об’єкти земельного права 

 

1. Загальні суб’єкти земельних правовідносин. 

2. Об’єкти земельних правовідносин. 

3. Зміст земельних правовідносин. 

4. Підстави виникнення земельних правовідносин. 

 

 

ТЕМА 4. Право власності на землю 

 

1. Поняття права власності на землю.  

2. Зміст права власності на землю.  

3. Форми права власності на землю в Україні. 

4. Земля як об’єкт права власності.  

5. Суб’єкти права власності на землю. Права та обов’язки власників 

земельних ділянок. 

6. Особливості права спільної власності на землю.  

7. Підстави та порядок виникнення та припинення права власності на 

землю. 

8. Обіг земельних ділянок.  

9.  Обмеження права власності на землю. 

 

ТЕМА 5. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

 

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 

2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єктом правового         

регулювання. 

3. 3.Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення 

 

ТЕМА 6. Правовий режим земель, що є об'єктом державної власності 

 

1. Особливості правового режиму земель населених пунктів. 

2. Порядок використання земель житлової та громадської забудови.  

3. Особливості права власності на землю та права землекористування у 

межах населених пунктів: 

а)Правовий режим земель промисловості.  

б)Правовий режим земель транспорту.  

в)Правовий режим земель зв’язку.  

г)Правовий режим земель енергетики.  

д)Правовий режим земель оборони та іншого призначення. 

 

ТЕМА 7. Правове регулювання відносин землекористування 

 

1. Поняття, види та характерні особливості права землекористування.  



2. Зміст та загальна характеристика права постійного землекористування.  

3. Особливості права орендного землекористування. Договір оренди 

земель.  

4. Використання земель на умовах концесії.  

5. Право користування чужою земельною ділянкою. Підстави  

виникнення та припинення  права землекористування. 

 

ТЕМА 8. Поняття і зміст правової охорони земель 

 

1. Поняття, зміст та  правові форми охорони землі як основного 

національного багатства України.  

2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель.  

3. Правова забезпечення рекультивації порушених земель.  

4. Правове забезпечення консервації земель. 

5. Особливості правової охорони ґрунтів. 

 

ТЕМА 9. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства 

1. Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному 

праві України.  

2. Правові підстави юридичної відповідальності в земельному праві 

України.  

3. Особливості майнової відповідальності в земельному праві України.  

4. Особливості адміністративно-правової відповідальності в земельному 

праві України.  

5. Земельно-правова відповідальність: поняття, види і підстави 

застосування.  

6. Кримінально-правова відповідальність у земельному праві України.  

7. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Підготовка та захист рефератів за пропонованою тематикою з курсу, а 

також за темами, узгодженими із викладачем – від 3 до 5 балів.  

Порядок підготовки рефератів. 

Структура реферату включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  

 два-три розділи (до трьох), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  



 список використаних джерел.  

Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word та 

відповідати таким вимогам: поля - 2 см, шрифт Times NewRoman, розмір 

(кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки нумеруються у верхньому 

правому куті. Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Список використаних 

джерел повинен складати не менше 15 посилань, строк видання яких має 

бути не пізніше 2009 року. 

Підготовка наукових матеріалів: доповіді, наукові статті, конкурсні 

роботи не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних 

завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 5 балів. 
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