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Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — вивчення проблематики 

земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; 

зокрема, проблем реформування відносин власності на землю в 

Україні; приватизаційних процедур у земельному праві; забезпечення 

обігу прав на землю;  припинення та переходу права власності на 

землю в Україні; проблем управління в сфері використання та охорони 

земель; актуальних проблем розгляду земельних спорів; проблем 

законодавчого регулювання реалізації права власності на землі 

сільськогосподарського призначення, а також відпрацювання правових 

механізмів вирішення проблем, що можуть виникнути при реалізації 

права на землю. 

Після завершення 

вивчення дисципліни  

здобувач повинен 

продемонструвати 

загальні результати 

навчання визначені 

освітньою програмою, а 

також: 

 аналізувати сучасні проблеми земельного законодавства; 

 віднаходити шляхи вирішення проблем, що можуть виникнути 

при реалізації права на землю; 

 аналізувати юридичні факти; 

 правильно застосовувати норми земельного права; 

 складати процесуальні документи, спрямовані на вирішення 

проблем захисту земельних прав. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

1. Проблеми становлення земельного права як самостійної галузі 

права 

2. Проблеми реформування відносин власності на землю в Україні 

3. Приватизаційні процедури у земельному праві 

4. Правове забезпечення обігу прав на землю   

5. Проблеми законодавчого регулювання  припинення та переходу 

права власності на землю в Україні 

6. Особливості  реалізації права на землю не власників земельних 

ділянок 

7. Актуальні проблеми управління в сфері використання та 

охорони земель 



8. Правові засади ведення державного земельного кадастру та 

державної експертизи землевпорядної документації. 

9. Актуальні проблеми розгляду земельних спорів 

10. Проблеми законодавчого регулювання реалізації права 

власності на землі сільськогосподарського призначення 

11. Проблеми правового режиму земель житлової та громадської 

забудови 

12. Проблеми правового режиму земель лісогосподарського 

призначення та водного фонду  

13. Проблеми правового режиму земель природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення, земель 

історико-культурного призначення, земель оздоровчого 

призначення, земель рекреаційного призначення 

14. Проблеми правового режиму земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

несільськогосподарського призначення 

15. Соціальна функція права власності на землю в Україні: 

проблеми правового забезпечення 

 


