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1. Опис навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни «Земельні спори» розроблена 

відповідно другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2022.  28 с. 

  

Дидактична структура навчальної 
дисципліни  Найменування 

показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень освіти денна форма 

навчання 
заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС 
- 4 

за вибором 
студента 

за вибором 
студента 

 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки:  

2021-2022 
Рік підготовки:  

2021-2022 
 семестр семестр 

  Загальна кількість годин  
- 120 Лекції Лекції 

 20 год. 6 год. 
Практичні/ 
семінарські 
заняття 

Практичні / 
семінарські 
заняття 

20 год. 4 год. 
Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

80 год. 110 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –2,4, 
самостійної роботи 
студента  - 6,8.  

Галузь знань – 08 
«Право» 

 
Спеціальність – 

081 «Право» 
 
 

Рівень освіти – 
другий 

(магістерський 
рівень) 

 
 

Види контролю:  
поточний 
контроль; 
підсумковий 
контроль знань 
(диференційован
ий залік) 

Види контролю:  
поточний 
контроль; 
підсумковий 
контроль знань 
(диференційовани
й залік) 

 

Мета навчальної дисципліни – закріплення, розширення та поглиблення 

спеціальних правових знань щодо змісту норм законодавства, що регулюють 

земельні правовідносини при розгляді земельних спорів; практичної діяльності 

спеціально уповноважених органів з вирішення земельних спорів; ролі 

інституту захисту земельних прав як комплексної системи юридичного 

інструментарію, що реалізується через судовий та позасудовий порядок 
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вирішення земельних спорів для активізації аналітичної діяльності студентів, 

вироблення вмінь самостійного аналізу й тлумачення законодавства; 

правильного застосування способів захисту земельних прав та правових 

позицій Верховного Суду при вирішенні земельних спорів щодо аналогічних 

правовідносин; набуття студентами комплексу системних та професійних 

знань, компетенцій у сфері правового регулювання користування земельними 

ділянками, що дозволяють здійснювати самостійні наукові дослідження та 

розробляти практичні рекомендації у відповідній сфері. Вивчення дисципліни 

«Земельні спори» сприяє становленню сучасного правника, як фахівця, який 

може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку землекористування, 

земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів. 

Завдання – формування фахових та предметних компетентностей, що 

спираються на науково обґрунтовані концепції і доктрини, розуміння основ 

правового регулювання розгляду земельних спорів; набуття умінь визначення 

особливостей правовідносин, що виникають при розгляді та вирішенні 

земельних спорів, та специфіки вирішення окремих категорій спорів, 

повʼязаних із земельними правовідносинами у судах загальної юрисдикції, 

застосування неюрисдикційних форм і способів захисту земельних прав, 

врегулювання земельних спорів шляхом медіації, систематизації та 

класифікації земельних спорів; опанування прийомів аналізу правозастосовної 

практики розгляду і вирішення земельних спорів, переконливої аргументації, 

що спирається на норми права, в обʼєктоюванні власної точку зору з тієї чи 

іншої проблеми, повʼязаної з розглядом земельного спору. 

Пререквізити: Цивільне право» (Частина 1), «Цивільне право» (Частина 

2), «Цивільний процес», «Господарське право». 

Кореквізити: «Практикум з адвокатури», «Особливості розгляду 

окремих категорій цивільних справ», «Приватне право:  сучасні доктрини в 

судовій та правозастосовній практиці».  

Постреквізити: - . 
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2. Очікувані результати навчання  

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен демонструвати такі результати навчання: * 

 

РН-1. Здійснювати логічний, критичний і системний аналіз правових 

документів у сфері розгляду та вирішення земельних спорів. 

РН-2. Формулювати обґрунтовані правові висновки при вирішенні 

земельно-правових задач і проблем. 

РН-3. Демонструвати знання щодо процедурних аспектів та 

аргументувати переваги вирішення земельного спору у 

позасудовому чи судовому порядку або врегулювання земельного 

спору шляхом медіації. 

РН-4. Використовувати правничу термінологію у процесі професійної 

діяльності, оперувати юридичними поняттями і категоріями 

галузі, застосовувати положення національного та міжнародного 

законодавства щодо розгляду та вирішення земельних спорів. 

РН-5. Розуміти механізм використання професійної інформації та 

застосовувати інформаційні технології і бази даних з метою 

отримання такої інформації для професійної діяльності. 

РН-6. Обґрунтовувати сутність земельного спору, а також 

аргументувати визначення об’єкта та предмета спору та його 

підвідомчість. 

РН-7. Виявляти проблеми у правовому регулюванні земельних відносин 

і пропонувати способи їх вирішення з використанням 

теоретичних і прикладних знань відповідно до принципів захисту 

прав людини і її основоположних свобод. 

РН-8. Визначити систему земельних прав громадян, гарантії, форми та 

способи захисту земельних прав. 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння правових проблем і колізій у 
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галузі регулювання земельних відносин, проблеми реалізації норм 

процесуального та матеріального права в земельних 

правовідносинах. 

РН-10. Здійснити юридичну кваліфікацію земельного спору, правильно 

обравши при цьому ефективну форму захисту земельних прав. 

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача 

вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення 

результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної 

спеціальності, а саме:  

Загальних компетентностей: 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК1.5 Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених 

і вмотивованих рішень. 

Спеціальних компетентностей: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.  

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 

людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 
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СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної 

практики за напрямами (галузями) юридичної діяльності. 

СК1.3. Здатність розрізняти принципи інститутів публічного і приватного 

права в юридичній діяльності. 

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин. 

СК1.6. Здатність демонструвати знання юридичної техніки та її 

прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення 

корпоративних актів, юридичних документів, систематизації юридичних актів, 

юридичного письма та юридичної термінології тощо). 

Програмних результатів навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження 

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності. 

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 
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ПРН 1.1.Визначати індикатори якості й ефективності юридичної 

практики. 

ПРН 1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-

правового регулювання в юридичній практиці. 

ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання 

правових колізій в правозастосовній практиці. 

 

3. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Земельні спори: загальна характеристика їх вирішення. 

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 юридичні гарантії земельних прав. Вирішення земельних спорів 

як гарантія земельних прав. Проблеми вирішення земельних спорів у світлі 

сучасної земельної реформи.  

Земельний спір: поняття, причини виникнення, види. Обʼєкти земельних 

спорів. Риси земельних спорів. Класифікація земельних спорів. Власне земельні 

спори. Субʼєкти земельних спорів. Держава як субʼєкт земельних спорів. 

Способи захисту земельних прав та їх класифікація. Відшкодування 

збитків власникам земельних ділянок як самостійний спосіб захисту земельних 

прав. Система органів, які вирішують земельні спори. Характеристика 

земельних спорів, які вирішуються судами. Юрисдикція адміністративних судів 

щодо вирішення земельних спорів. Неюрисдикційна форма захисту земельних 

прав. Самозахист як самостійна форма захисту земельних прав.  

Особливості правового механізму забезпечення захисту земельних прав. 

Підстави виникнення та припинення прав на земельну ділянку та їх значення 

при вирішенні земельних спорів. Рішення суду як підстава виникнення права на 

земельну ділянку. Особливості спорів, які вирішуються виключно судами. 

Особливості субʼєктного складу земельних спорів, які вирішуються 
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адміністративними судами. Категорії спорів, які вирішуються судами загальної 

юрисдикції. Виконання судових рішень щодо вирішення земельних спорів. 

Порядок вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування. 

Права сторін при вирішенні земельних спорів. Обовʼязки сторін при вирішенні 

земельних спорів. Виконання рішень щодо земельних спорів, які вирішуються в 

позасудовому порядку. Врегулювання земельних спорів шляхом медіації. 

 

Модуль 2. Особливості  вирішення земельних спорів з урахуванням 

титулу приналежності земельної ділянки. 

 Спори, що виникають із земельних відносин. Особливості їх вирішення. 

Вирішення судами справ за заявами з приводу володіння, користування і 

розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян 

чи юридичних осіб. Земельні спори щодо реалізації права власності на земельні 

ділянки. Особливості вирішення земельних спорів щодо припинення права 

власності на земельні ділянки. Особливості вирішення земельних спорів, 

повʼязаних із укладенням договорів оренди землі. Земельні спори, повʼязані із 

поновленням договору оренди землі. Особливості земельних спорів щодо 

внесення змін до договору оренди земельних ділянок. Особливості судової 

практики щодо підстав та порядку припинення договору     оренди  земельної 

ділянки. Специфіка вирішення земельних спорів, повʼязаних із відчуженням 

земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. 

Особливості вирішення судами справ за заявами з приводу визнання 

недійсними 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 користування земельних ділянок юридичним особам. Особливості 

вирішення земельних спорів, повʼязаних із укладенням та припиненням 

договору на користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Особливості вирішення земельних спорів, 
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повʼязаних із укладенням та припиненням договору на користування чужою 

земельною ділянкою для забудови. Земельні спори щодо примусового 

припинення права на земельну ділянку з передбачених Земельним кодексом 

України підстав. Особливості вирішення судами справ за заявами про визнання 

недійсними угод щодо земельних ділянок, укладених із порушенням 

установленого 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. 

Земельні спори, повʼязані із набуттям та припиненням права земельного 

сервітуту. Специфіка вирішення спорів щодо додержання правил 

добросусідства. 

Особливості вирішення земельних спорів, повʼязаних із відшкодуванням 

шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок. 

Вирішення земельних спорів, повʼязаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної 

внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. 

Земельні спори, повʼязані з відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

Особливості вирішення земельних спорів, повʼязаних із визначенням та 

відшкодуванням збитків власникам землі та землекористувачам. Вирішення 

земельних спорів, повʼязаних із відшкодуванням шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства. 

 

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни 

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання  

 
Обсяг у годинах 

У тому числі 
№ 
п/п 

Дата 
проведення 

(згідно 
розкладу) 

 
Тематика 

навчального курсу 
 

Усього 
Лекції Практичні 

заняття, 
семінарські 
занняття, 
колоквіуми 

Самостійна 
робота 
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тощо 
  Модуль 1. Земельні 

спори: загальна 
характеристика їх 
вирішення 

    

1.  Тема 1. Земельні 
спори: поняття, 
сутність  та правова 
класифікація 

12 2 2 8 

2.  Тема 2 Способи 
захисту земельних 
прав та їх класифікація 
при розгляді 
земельних спорів 

12 2 2 8 

3.  Тема 3. Юрисдикція 
(підвідомчість) 
земельних спорів 

12 2 2 8 

4.  Тема 4. Загальна 
характеристика 
земельних спорів, які 
вирішуються судами 

12 2 2 8 

  Разом 
 

48 8 8 32 

  Модуль 2. 
Особливості 
вирішення земельних 
спорів з урахуванням 
титулу 
приналежності 
земельної ділянки 

    

1.  Тема 1. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо набуття, 
реалізації та 
припинення права 
власності на земельні 
ділянки 

12 2 2 8 

2.  Тема 2. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо реалізації 
права постійного 
користування 
земельними ділянками 

12 2 2 8 

3.  Тема 3. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо 
договірної форми 
використання 
земельних ділянок на 
умовах оренди 

12 2 2 8 

4.  Тема 4. Особливості 
земельних спорів 

12 2 2 8 
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щодо припинення, 
внесення змін та 
поновлення договору 
оренди земельних 
ділянок 

5.  Тема 5. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо окремих 
інститутів права 
землекористування 

12 2 2 8 

6.  Тема 6. Особливості 
вирішення майнових 
спорів, повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

12 2 2 8 

  Разом  
 

72 12 12 48 

  Усього годин / 
кредитів ECTS 

120/4 20 20 80 

 
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

 
Обсяг у годинах 

У тому числі 
№ 
п/п 

Дата 
проведення 

(згідно 
розкладу) 

 
Тематика 

навчального курсу 
 

Усього 
Лекції Практичні 

заняття, 
семінарські 
занняття, 
колоквіуми 

тощо 

Самостійна 
робота 

  Модуль 1.   Земельні 
спори: загальна 
характеристика їх 
вирішення 

    

1.  Тема 1. Земельні 
спори: поняття, 
сутність  та правова 
класифікація 

13 2 - 11 

2.  Тема 2 Способи 
захисту земельних 
прав та їх класифікація 
при розгляді 
земельних спорів 

11 - - 11 

3.  Тема 3. Юрисдикція 
(підвідомчість) 
земельних спорів 

11 - - 11 

4.  Тема 4. Загальна 
характеристика 
земельних спорів, які 
вирішуються судами 

11 - - 11 

  Разом 
 

46 2 0 44 
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  Модуль 2. 
Особливості 
вирішення земельних 
спорів з урахуванням 
титулу 
приналежності 
земельної ділянки 

    

1.  Тема 1. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо набуття, 
реалізації та 
припинення права 
власності на земельні 
ділянки 

11 - - 11 

2.  Тема 2. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо реалізації 
права постійного 
користування 
земельними ділянками 

11 - - 11 

3.  Тема 3. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо 
договірної форми 
використання 
земельних ділянок на 
умовах оренди 

11 - - 11 

4.  Тема 4. Особливості 
земельних спорів 
щодо припинення, 
внесення змін та 
поновлення договору 
оренди земельних 
ділянок 

11 - - 11 

5.  Тема 5. Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо окремих 
інститутів права 
землекористування 

15 2 2 11 

6.  Тема 6. Особливості 
вирішення майнових 
спорів, повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

15 2 2 11 

  Разом  
 

74 4 4 66 

  Усього годин / 
кредитів ECTS 

120/4 6 4 110 
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4. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання  

результатів навчання  

 

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Земельні 

спори» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і 

здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль знань включає: 

1) контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких 

засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання текстових 

завдань, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці 

кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента; 

2) контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни, що проводяться наприкінці модулів (колоквіуми, 

котрольні роботи тощо).  

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 

(підготовка презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за 

самостійну роботу – 20.  

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з 

навчальної дисципліни є залік. Мінімальна кількість балів для отримання заліку 

– 60. 

 

Розподіл балі між формами організації освітнього процесу і видами 

контрольних заходів: 

Поточний контроль Підсумкова 
оцінка знань 

(залік) 
Модуль № 1 Модуль № 2 Самостійна 

робота 
студентів 

 

п/з Колоквіум п/з Колоквіум   

max 30 max 20 max 20 max 10 max 20 мax 100 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Вид контролю Кількість 
балів 

Критерії (за кожною з оцінок) 

 
 Max 5 

Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, 
можливі окремі несуттєві недоліки. 

         4 Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки. 
         3 Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість 

помилок. 

 
Поточний 
контроль  
на практичному  
занятті 

 Міn  0 Незадовільний рівень засвоєння матеріалу. 
Мах  20 
 

Результати опрацювання матеріалу високі, можлива 
незначна кількість несуттєвих помилок. 

         5 Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість 
помилок. 

Колоквіум 

 Min 0    Незадовільний рівень засвоєння матеріалу. 
Мах  20 Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. 

Робота не містить методологічних помилок, є посилання 
на джерела та власні висновки. 
При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а 
також доведеність висновків, позицій, класифікацій 
тощо. 
 

             15 Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. 
Робота містить незначні методологічні помилки, є 
посилання на джерела, є власні висновки. 
При захисті продемонстровані достатні знання теми, а 
також доведеність висновків, позицій, класифікацій 
тощо. 

           10 Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з 
незначними помилками. 
Робота містить методологічні та змістовні помилки, є 
посилання на джерела, є власні висновки. 
При захисті продемонстровані достатні знання теми, але 
виникли проблеми з аргументації окремих понять та 
суджень у роботі, доведеність висновків. 
 

5 Робота оформлена з помилками та порушеннями 
кафедральних вимог щодо форми роботи. 
Робота містить методологічні та змістовні помилки, 
використано недостатню кількість джерел для 
обґрунтування дослідження та висновків.  
При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту 
теми, наведення аргументів стосовно окремих положень 
роботи та обґрунтованості і доведеності висновків. 

Підсумкова 
письмова робота 

Min   0 Робота оформлена неналежним чином, без посилання на 
джерела та містить методологічні помилки. 
При захисті автор роботи не може продемонструвати 
знання з обраної теми, навести аргументацію понять та 
здійснити аналіз інформації. 
Робота виконана з порушенням вимог академічної 
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доброчесності. 

100 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни, у 
тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і 
концепціях навчальної дисципліни. 
2. Засвоєння основної та додаткової літератури, 
рекомендованої кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
навчальної дисципліни й використання отриманих знань 
у практичній роботі. 

90 

1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою 
навчальної дисципліни. 
2. Засвоєння основної літератури та знайомство з 
додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для практичної 
роботи. 

85 

1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, за відсутності у 
відповіді суттєвих помилок.  
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з 
дисципліни, розуміння їх значення для практичної 
роботи. 

75 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
роботи за професією. 
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на 
заліку за наявності знань для їх самостійного усунення 
або за допомогою викладача. 

70 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни, в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
роботи за професією. 
2. Ознайомлення з основною літературою, 
рекомендованою кафедрою. 
3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для 
усунення найсуттєвіших помилок за допомогою 
викладача. 

Диференційован
ий залік  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 

60 

1. Прогалини в знаннях з певних частин основного 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни. 
2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку. 
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не зараховано 55 

1. Відсутність знань значної частини основного 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної 
дисципліни. 
2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати 
професійну діяльність без проходження повторного 
курсу з цієї дисципліни. 

 
 
 

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми 
навчання 

 

Шкала підсумкового педагогічного контролю (залік) 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

для заліку 

Оцінка 

за 100- бальною 

шкалою, що 

використовується 

в НЮУ 

А Відмінно – відмінне виконання, лише з 

незначною кількістю помилок 

 

90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 

 

80 – 89 

С Добре – у цілому правильна робота з 

певною кількістю незначних помилок 

 

75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

 

70 – 74 

Е Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

зараховано 

 

60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим, як перескладати 

 

35 – 59 

F Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота, обов’язковий 

повторний курс 

не зараховано  

0 – 34 
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8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної 

дисципліни 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text. 

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-V. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. 
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