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 Анотація навчальної дисципліни  

 

Вивчення навчальної дисципліни «Земельні спори» сприяє 

становленню сучасного правника, який може гарантувати забезпечення 

захисту земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів при розгляді та 

вирішенні земельних спорів.  

Для ефективного засвоєння змісту навчальної дисципліни «Земельні 

спори» використовуються такі форми навчальної роботи: лекції; 

консультації; практичні заняття; колоквіуми; індивідуальні навчально-

дослідні завдання; самостійна робота студентів; ділові ігри, зокрема, у формі 

модельних судових засідань; виступи студентів з науковими 

повідомленнями; складання процесуальних документів за фабулами справ; 

дискусії з обговорення окремих проблемних питань розгляду та вирішення 

окремих судових спорів; портфоліо; есе, тести тощо. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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 вирішення земельних спорів, а також врегулювання 

земельних спорів шляхом медіації 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 
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використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, 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 захист земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів при 

вирішенні земельних спорів. 

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, 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 та вирішенням земельного спору. 

 

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми. 

Міждисциплінарні зв’язки 

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: - . 

 

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти * 
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У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

має 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 

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. 
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Види навчальних занять та самостійна робота  
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
№ п/п 

 
Аудиторні заняття (контактні) Самостійна  

робота 
( в годинах) 

1 Теми лекцій 
 

Теми практичних 
занять 

 

 

1 Земельні спори: 
поняття, сутність  та 
правова класифікація 

Земельні спори: 
поняття, сутність  та 
правова класифікація  

8 

2 Способи захисту 
земельних прав  
та їх класифікація 

Способи захисту 
земельних прав  
та їх класифікація 

8 

3 Юрисдикція 
(підвідомчість) 
земельних спорів 

Юрисдикція 
(підвідомчість) 
земельних спорів 

8 

4 Загальна 
характеристика 
земельних спорів, які 
вирішуються судами 

Загальна 
характеристика 
земельних спорів, які 
вирішуються судами 

8 

5 Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо набуття, 
реалізації та 
припинення права 
власності на земельні 
ділянки 

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

8 

6 Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо реалізації 
права постійного 
користування 
земельними ділянками 

Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо реалізації 
права постійного 
користування 
земельними ділянками 

8 

7 Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо 
договірної форми 
використання 
земельних ділянок на 
умовах оренди 

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

8 

8 Особливості 
земельних спорів 

Особливості 
земельних спорів 

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

щодо припинення, 
внесення змін та 
поновлення договору 
оренди земельних 
ділянок 

9 Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо окремих 
інститутів права 
землекористування 

Особливості 
вирішення земельних 
спорів щодо окремих 
інститутів права 
землекористування 

8 

10 Особливості 
вирішення майнових 
спорів, повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

Особливості 
вирішення майнових 
спорів, повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

8 

 

Види навчальних занять та самостійна робота  
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

 
№ п/п 

 
Теми лекцій 

 
Теми практичних занять 

 
Самостійна  робота 

( в годинах) 
1 Земельні спори: 

поняття, сутність  та 
правова 
класифікація 

 

2 Особливості 
вирішення 
земельних спорів 
щодо окремих 
інститутів права 
землекористування 

Особливості вирішення 
земельних спорів щодо 
окремих інститутів 
права 
землекористування 

3 Особливості 
вирішення майнових 
спорів, повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

Особливості вирішення 
майнових спорів, 
повʼязаних із 
земельними 
відносинами 

 
 

110 

 
 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах: 



9 

– виконання домашніх завдань – вивчення теоретичного матеріалу, 

рішення практичних задач, аналіз ефективності застосування норм 

земельного законодавства на практиці, підготовка до ділової гри 

тощо; 

– доопрацювання матеріалів лекції – ознайомлення з монографічною 

літературою по темам лекційного матеріалу, аналіз практики 

застосування норм земельного законодавства, на які були посилання 

в лекційному матеріалі; 

– робота в інформаційних мережах – користування базами даних, 

інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими 

системами, автоматизованими бібліотечними системами, 

електронними журналами тощо; 

– есе за вузькоспеціальною проблематикою – висвітлення актуальної 

теми за вузькоспеціальною проблемою курсу «Земельні спори». 

Тема есе обирається за однією із тем навчального курсу; 

– пошук наукової літератури за певною темою – за визначеними 

викладачем темами студент підбирає актуальну і цікаву наукову 

літературу опрацьовує та надає її викладачу; 

– підготовка колекцій документів, матеріалів тощо – пошук судових 

рішень за участю суб’єктів земельного права, розробка проектів 

локальних нормативних актів тощо; 

– підготовка тематичних презентацій; 

– підготовка та публікація наукових статей – тему наукової статті або 

тез студент погоджує з лектором або викладачем, під керівництвом 

якого буде виконуватися такий вид наукової самостійної роботи; 

– участь у конкурсах студентських наукових робіт, участь у наукових 

конференціях, круглих столах. 

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у 

Навчально-методичному посібнику. 
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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. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text. 

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text. 

7. Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на 

земельні ділянки: постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. 

№ 925. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/925-2017-п#Text. 

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії рейдерству: Закон України від 5.12.2019 р. № 340-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20#Text. 

9. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 р. 

№ 1147.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2021-%D0%BF#Text. 

10.  Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF. 

11. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text. 
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12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

вр. 

13. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного 
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редкол.: М.В. Шульга. В.В. Носік, П.Ф. Кулінич та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право. 2019. С. 556–559. 

33. Яворська О. Договір як підстава виникнення права користування 

чужою земельною ділянкою для сільгосподарських потреб. Підприємництво, 

господарство і право. 2019. № 6. С. 120–124. 

 
Інтернет-ресурси 
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https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=770 − 

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК). 

Кафедра земельного та аграрного права. Земельні спори.   

http://portal.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України. 

https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво 

Президента України. 

http://www.kmu.gov.ua – офіційний портал Кабінету Міністрів України. 

http://www.menr.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

http://www.minagro.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

http://land.gov.ua – офіційний сайт Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. 

http://www.dzk.gov.ua – сайт Центру державного земельного кадастру. 

http://www.zemres.com – сайт землевпорядників України. 

http://www.zemli.com.ua – Земли.com.ua: портал земельных вопросов. 

http://www.pravoua.com.ua – офіційний сайт журналу «Право України». 

http://lib.rada.gov.ua – сайт бібліотеки Верховної Ради України. 

http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В. 

І. Вернадського. 

http://10.106.3.2/index.php?option=com_k2&view=item&id=65:elektronnіres

ursi. − Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

 

Вимоги викладача 

Студенти повинні: регулярно відвідувати лекційні та практичні заняття; 

систематично та активно працювати на лекційних і практичних заняттях; 

повно і ґрунтовно надавати відповіді на питання; уміти обґрунтувати свою 

точку зору при обговоренні доповіді; повно і переконливо наводити доводи 

при розв’язанні казусів; аналізувати та обґрунтувати нормами національного 
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та міжнародного права свої рішення, аналізувати судову та правозастосовчу 

практику; якісно виконувати письмові практичні завдання; виконувати 

контрольні та інші самостійні роботи; додержуватися норм академічної 

поведінки та етики. 

Студентам рекомендується: доопрацьовувати матеріали лекції 

(ознайомлюватися з монографічною літературою по темам лекційного 

матеріалу, аналізувати практику застосування норм законодавства у сфері 

право землекористування та земельних спорів на які були посилання в 

лекційному матеріалі); працювати в інформаційних мережах (користування 

базами даних, інформаційно-пошуковими та інформаційно-довідковими 

системами, автоматизованими бібліотечними системами, електронними 

журналами тощо); шукати  наукову літературу за певною темою (за 

визначеними викладачем темами здобувач підбирає актуальну і цікаву 

наукову літературу опрацьовує та надає її викладачу); готувати колекційні 

документи, матеріали тощо (пошук судових рішень за участю суб’єктів право 

землекористування, розробка проектів локальних нормативних актів тощо); 

готувати тематичні презентації. 

Викладач бере до уваги: виконання домашніх завдань (вивчення 

теоретичного матеріалу, рішення практичних задач, аналіз ефективності 

застосування норм у сфері природокористування на практиці тощо); 

підготовку та публікацію наукових статей (тему наукової статті або тез 

здобувач погоджує з лектором або науковим керівником); відвідування 

навчальних занять (систематичне відвідання практичних занять та активна 

участь у їх роботі) і т.п. 

Обов’язкова вимога − дотримання здобувачами вищої освіти норм 

«Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого» (http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/08/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).  

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати ґаджети 

тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). 
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Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення 

конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.  

 

Контрольні заходи  

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Земельні 

спори» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і 

здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль включає: 

- 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; 

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни, що проводяться після 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. 

 

Шкала підсумкового педагогічного контролю: 
  

О
цінка 

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 

 

      зараховано 

 
80 – 89 
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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 

 

 
60 – 69 

F
X 

Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескладати 

 

 
35 – 59 

F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий повторний 
курс 

 

      не зараховано  
0 – 34 

 
 
 

 

 


