
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.9; 

2. Назва: Земельне право і аграрне право; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Хаванська О.Л., ст.. викладач 

9. Результати навчання: 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кримінальне право, Цивільне 

право, Теорія держави і права; 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Цивільне 

право, Теорія держави і права, Аграрне право, Екологічне право;  

12. Зміст курсу: Предмет, метод, система та принципи земельного права. Джерела земельного права. 

Управління землекористуванням та охороною довкілля. Екологічні права та обов’язки 

землекористувачів. Право землекористування та його види. Право власності на землю. Підстави, умови 

і порядок набуття і реалізації прав на землю. Цивільно-правові угоди щодо земельних ділянок та їх 

продаж на конкурентних засадах. Правове забезпечення економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с. 

Земельне право: Підручник / За ред. В. І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К., 2001. – 246 с. 

Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю // Правознавство, господарство і право, 2004. – 

№9. – с. 97-100.  

Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. –К.: Університет, 2004. – 172 с. 

Земельне право України: Підручник / За ред.. М.В. Шульги. – К.: Юрінкоком Інтер, 2004. – 368 с. 

Мірошниченко А. М. Земельне право України /А. М. Мірошніченко К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 

с. 

Третяк А. М. Управління земельними ресурсами ( навчальний посібник) [за ред. професора А. М. 

Третяка] / А. М. Третяк, О. С. Дорош; – В.: Нова книга, 2006. - 360 с. 

Земельний кодекс України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. zakon. rada.gov. ua 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці _ семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 16. Мова викладання: українська. 

 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.9.; 

2. Title: Land law and agrarian law; 

3. Type: обов’язковий; 

4. Higher education level: І (бакалаврський),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Khavansky O. 

9. Results of studies: mastering the theory and methodology of land law, studying the legislation in the field of 

land use, protection and reproduction of land resources, the formation of skills for its application in practice, the 

development of a new qualitative state of ecological thinking among students, the formation of a personality 

culture that appears in its ecological and legal consciousness, thinking, behavior and practice. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Criminal Law, Civil Law, Theory of State and Law; Land law, Agrarian law; Civil Law, Theory of State and 

Law, Agrarian Law, Environmental Law; 

12. Course contents: (перелік тем) Subject, method, system and principles of land law. Sources of land law. 

Land Use and Environmental Management. Environmental rights and responsibilities of land users. The right of 

land use and its species. Ownership of land. Grounds, conditions and procedure for the acquisition and 

realization of rights to land. Civil contracts for land plots and their sale on a competitive basis. Legal support of 

economic incentives for rational use and protection of land. Legal liability for violation of land legislation. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с. 

Земельне право: Підручник / За ред. В. І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К., 2001. – 246 с. 

Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю // Правознавство, господарство і право, 2004. – 

№9. – с. 97-100.  

Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. –К.: Університет, 2004. – 172 с. 

Земельне право України: Підручник / За ред.. М.В. Шульги. – К.: Юрінкоком Інтер, 2004. – 368 с. 

Мірошниченко А. М. Земельне право України /А. М. Мірошніченко К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 

с. 

Третяк А. М. Управління земельними ресурсами ( навчальний посібник) [за ред. професора А. М. 

Третяка] / А. М. Третяк, О. С. Дорош; – В.: Нова книга, 2006. - 360 с. 

Земельний кодекс України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. zakon. rada.gov. ua 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Forms and assessment criteria: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці _ семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.,        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


