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1.  В С Т У П  
 
Метою викладання навчальної дисципліни “Земельні 

спори та порядок їх розгляду” є розвиток та поглиблення спеці-
альних правових знань щодо особливостей вирішення земель-
них спорів.  

Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, 
практичних (семінарських) занять, індивідуальних і групових 
консультацій, виконання слухачами самостійних завдань. Завер-
шуються заняття складанням заліку. 

Сучасний стан законності та земельного правопорядку в 
Україні, як показує практика, не завжди сприяють реалізації й 
захисту земельних прав та законних інтересів суб’єктами земе-
льних правовідносин. 

Чинне земельне законодавство закріплює судовий та по-
засудовий порядок вирішення земельних спорів. Нині особливої 
актуальності набувають питання, пов’язані з судовою практи-
кою вирішення земельних спорів, визначенням їх видів, підсуд-
ності та підвідомчості.  

Правовий статус землі як об’єкта цивільного обороту 
також певним чином упливає на специфіку спорів, що виника-
ють із земельних відносин. 

У результаті вивчення даної дисципліни слухачі повинні: 
п о г л и б и т и  з н а н н я  щодо практики застосування 

земельного законодавства; систематизації та класифікації земе-
льних спорів; конституційних гарантій судового захисту земе-
льних та майнових прав суб’єктів господарювання, особливос-
тей вирішення земельних спорів у судах загальної юрисдикції, а 
також неюрисдикційних формах і способах захисту земельних 
прав, а також специфіки вирішення окремих категорій спорів, 
пов’язаних із земельними правовідносинами; 
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н а б у т и  н а в и ч о к  при застосуванні отриманих 
знань у практичній діяльності; аналізі нормативних положень, 
що діють в окресленій сфері; використанні сучасної наукової та 
спеціальної літератури, електронних юридичних баз даних, ін-
ших інформаційних джерел. 

У цілому опанування навчальною дисципліною “Земе-
льні спори та порядок їх розгляду” сприяє глибокому вивченню  
практики застосування земельного законодавства України та 
особливостей регулювання земельних правовідносин при вирі-
шенні земельних спорів.    
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2.  З  М  І  С  Т 
 

І. Вирішення земельних спорів у системі гарантій  
реалізації земельних прав 

 
Система юридичних гарантій забезпечення земельних 

прав. Конституційна гарантія судового захисту земельних прав. 
Нормативно-правові гарантії прав на землю. Організаційно-
правові гарантії земельних прав. Загальні та спеціальні юриди-
чні гарантії земельних прав. Вирішення земельних спорів як 
гарантія земельних прав. Вирішення земельних спорів як функ-
ція державного управління. Проблеми вирішення земельних 
спорів у світлі сучасної земельної реформи. 

 
ІІ. Земельні спори: поняття, сутність і класифікація 

 
Земельний спір: поняття, причини виникнення, види. 

Об’єкти земельних спорів. Риси земельних спорів. Класифікація 
земельних спорів. Власне земельні спори. Особливості майно-
вих земельних спорів. Суб’єкти земельних спорів. Український 
народ як суб’єкт земельних спорів. Держава як суб’єкт земель-
них спорів. 

 
ІІІ. Форми і способи захисту земельних прав  

при вирішенні земельних спорів 
 
Способи захисту земельних прав та їх класифікація. Від-

шкодування збитків власникам земельних ділянок як самостій-
ний спосіб захисту земельних прав. Система органів, які вирі-
шують земельні спори. Характеристика земельних спорів, які 
вирішуються судами. Юрисдикція адміністративних судів щодо 
вирішення земельних спорів. Неюрисдикційна форма захисту 
земельних прав. Компетенція уповноважених органів щодо ви-
рішення земельних спорів. Самозахист як самостійна форма 
захисту земельних прав.  
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ІV. Процедури вирішення земельних спорів 
 
Особливості правового механізму забезпечення захисту 

земельних прав. Підстави виникнення та припинення прав на 
земельну ділянку та їх значення при вирішення земельних спо-
рів. Рішення суду як підстава виникнення права на земельну 
ділянку. Особливості спорів, які вирішуються виключно суда-
ми. Особливості суб’єктного складу земельних спорів, які ви-
рішуються адміністративними судами. Категорії спорів, які ви-
рішуються судами загальної юрисдикції. Виконання судових 
рішень щодо вирішення земельних спорів. Порядок вирішення 
земельних спорів органами місцевого самоврядування та орга-
нами виконавчої влади. Права сторін при вирішенні земельних 
спорів. Обов’язки сторін при вирішенні земельних спорів. Осо-
бливості спорів, які вирішуються органами виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів. Виконання рішень щодо земельних 
спорів, які вирішуються в позасудовому порядку. 

 
V. Спори, що виникають із земельних відносин.  

Особливості їх вирішення 
 
Вирішення судами справ за заявами з приводу володін-

ня, користування і розпорядження земельними ділянками, що 
перебувають у власності громадян чи юридичних осіб. Особли-
вості вирішення земельних спорів, пов’язаних із укладенням 
договорів оренди землі. Земельні спори, пов’язані із поновлен-
ням договору оренди землі. Специфіка вирішення земельних 
спорів, пов’язаних із відчуженням земельних ділянок для суспі-
льних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Особливості 
вирішення судами справ за заявами з приводу визнання недійс-
ними державних актів про право власності та право постійного 
користування земельними ділянками. Вирішення земельних 
спорів щодо справ за заявами про право громадян на земельну 
частку (пай). Особливості вирішення судами справ за заявами 
про визнання недійсною відмови в наданні у постійне користу-
вання земельних ділянок юридичним особам. Земельні спори 
щодо примусового припинення права на земельну ділянку з пе-
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редбачених Земельним кодексом України підстав. Особливості 
вирішення судами справ за заявами про визнання недійсними 
угод щодо земельних ділянок, укладених із порушенням уста-
новленого законом порядку. Особливості вирішення судами 
справ за заявами про повернення самовільно зайнятої земельної 
ділянки чи про звільнення земельної ділянки особою, що займає 
її без належних на те підстав. Специфіка вирішення спорів  
щодо додержання правил добросусідства.   

 
VІ. Майнові спори, пов’язані  із земельними  
відносинами. Особливості їх вирішення 

 
Особливості вирішення земельних спорів, пов’язаних із 

відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок самовільного за-
йняття земельних ділянок. Вирішення земельних спорів, 
пов’язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок ви-
користання земельних ділянок не за цільовим призначенням. 
Земельні спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної 
внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) 
без спеціального дозволу. Особливості вирішення земельних 
спорів, пов’язаних із визначенням та відшкодуванням збитків 
власникам землі та землекористувачам. Вирішення земельних 
спорів, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, зумовленої за-
брудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства. 
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