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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того,що з’ясувати теоретичні проблеми 

захисту земельних прав громадян, правильно застосовувати 

відповідні способи захисту земельних прав у судах чи інших 

державних органах. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 

охорони та захисту земельних прав громадян, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для правильного застосування земельного 

та іншого законодавства України у сфері захисту прав на землі та 

інші природні ресурси.  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Теоретичні проблеми захисту земельних прав 

громадян» вибірковою дисципліною з спеціальності 081, право для 

освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 4 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни “Теоретичні проблеми 

захисту земельних прав громадян” є формування необхідних 

теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для розв’язання 

комплексних проблем щодо захисту земельних прав громадян, з 

метою переосмислення наявних та створення нових знань, 

необхідних для виконання дисертаційних робіт.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: A preliminary 

evaluation of the direct farmer-neighbouring owner’case. Land Use 

Policy. 2018. №72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук і Цицюра проти 

України» на зміну судової практики з приводу міни земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення// Землевпорядний 

вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на земельну ділянку в 

цивільному праві України: монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: 

Алерта, 2014. – 224с. 

4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний 

коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і 
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доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав 

громадян: монографія/  П.Т. Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Тривалість курсу Загальна тривалість курсу - 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

Знати: 

 зміст та термінологію законодавства України у сфері захисту 

земельних прав громадян; 

 співвідношення понять «охорона» та «захист» земельних прав 

громадян; 

 види земельних правопорушень та відповідальність за них; 

 форми, способи та засоби захисту земельних прав громадян: 

 основні засади вирішення земельних спорів. 

Вміти: 

 правильно застосовувати земельне законодавство у сфері 

захисту земельних прав; 

 визначати факт земельного правопорушення та кваліфікувати 

його склад; 

 обирати способи та захисту земельних прав громадян у 

конкретних ситуаціях; 

 складати процесуальні документи у сфері захисту земельних 

прав громадян; 

 вдосконалювати практичні навики застосування норм 

земельного права. 

Ключові слова Земельні права, захист прав, форми захисту, способи захисту, засоби 

захисту земельних прав 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Див. СХЕМУ КУРСУ 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит в кінці семестру у письмовий формі  

Пререквізити Вивчення даного курсу базується на знанні аспірантів основ теорії 

держави і права, а також конституційного, адміністративного, 

кримінального, цивільного права та процесуальних дисциплін. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Процес навчання включає в себе аудиторні заняття з викладачами 

(лекції, практичні заняття, в т.ч. ділова гра), виконання контрольних 

робіт, групові та індивідуальні консультації.  

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення 

курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, 

крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів - 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів - 25 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів - 50 



Підсумкова максимальна кількість балів - 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи аспірантів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших аспіраннтів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі аспіранти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку аспірантиенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність аспіранта під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до екзамену. 1. Поняття та класифікація прав громадян на землю. 

2. Право власності на земельну ділянку як об’єкт судового захисту. 

3. Право користування земельними ділянками як об’єкт судового 

захисту. 

4. Обмежені речові права на чужі земельні ділянки. 

5. Розвиток правового регулювання у сфері прав громадян на землю. 

6. Поняття та види гарантій земельних прав громадян. 

7. Конституційні гарантії земельних прав громадян. 

8. Гарантії прав громадян у сфері вирішення земельних спорів. 

9. Гарантії права власності на земельну ділянку. 

10. Право на судовий захист земельних прав громадян: поняття, 

зміст. 

11. Форми захисту прав громадян на землю. 

12. Розмежування підвідомчості суддів у сфері захисту земельних 

прав громадян. 

13. Способи захисту прав на земельні ділянки. 



14. Визнання прав як спосіб захисту прав на земельні ділянки. 

15. Визнання правочину недійсним як спосіб захисту прав на 

земельні ділянки. 

16. Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування як спосіб захисту прав на 

земельні ділянки. 

17. Відшкодування заподіяних збитків як спосіб захисту земельних 

прав. 

18. Самозахист земельних прав. 

19. Судовий захист прав на приватизацію земельних ділянок. 

20. Судовий захист прав громадян у сфері набуття прав на земельні 

ділянки. 

21. Судовий захист права на земельну частку «пай»  

22. Судовий захист обмежених речових прав на чужі земельні 

ділянки. 

23. Судовий захист земельних прав у разі набуття прав на житловий 

будинок, будівлю або споруду. 

24. Договір оренди земельної ділянки та його істотні умови. 

25. Захист прав громадян при укладенні договору оренди землі. 

26. Захист прав громадян при поновленні та припиненні договору 

оренди земельної ділянки 

27. Земельні спори про встановлення та припинення дії земельних 

сервітутів. 

28. Земельні спори про повернення самовільно зайнятих земельних 

ділянок. 

29. Захист земельних прав, що випливають із правил добросусідства. 

30. Підстави та порядок припинення прав на земельні ділянки. 

31. Судовий захист при припиненні прав на земельні ділянки. 

32. Вирішення спорів про викуп (примусове відчуження) земельних 

ділянок громадян для суспільних потреб та з мотивів суспільної 

необхідності. 

33. Підстави та умови відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам. 

34. Судовий захист прав на відшкодування збитків власникам землі 

та землекористувачам. 

35. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення 

земельних прав. 

36. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення 

земельних прав. 

37. Цивільно-правова та земельно-правова відповідальність за 

земельні правопорушення. 

38. Спори про відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 

39. Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним. 

40. Спори про примусове припинення права на земельну ділянку. 

41. Вирішення спорів, пов’язаних з орендою землі. 

42. Вирішення спорів щодо проведення розвідувальних робіт на 

землях, що перебувають у власності чи користуванні громадян 

або юридичних осіб. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
 



СХЕМА КУРСУ  

Тижд

ень / 

год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / Література, ресурси в інтернеті 

 

Завдання,  

год. 

 

Терміни 

виконання 

 

Тижд

. 1/4 

акад. 

год. 

Тема 1. Гарантії прав на землю в 

умовах ринкової економіки 

- Поняття гарантій прав на 

землю, їх значення та формальне 

вираження. Види гарантій прав на 

землю. Міжнародні документи, що 

закріплюють земельні права 

громадян. Проголошення 

земельних прав громадян у 

конституціях демократичних 

держав. Право на землю у 

Конституції України. 

- Основні критерії 

класифікації гарантій прав на 

землю. Земельні та екологічні права 

громадян: порівняльний аналіз. 

Право на землю як елемент 

земельної реформи. 

- Зміст земельних прав 

громадян: права та обов’язки 

землевласників; права та обов’язки 

землекористувачів; обов’язок 

громадян щодо охорони земель; 

екологізація земельних прав 

громадян; приватизація земель як 

елемент земельної реформи і нова 

гарантія для громадян; право 

власності на землі 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

Ознайомитись 

з 

рекомендовано

ю 

літературою 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


сільськогосподарського 

призначення в умовах мораторію. 
3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 2/2 

акад. 

год. 

Тема 1. Гарантії прав на землю в 

умовах ринкової економіки 

- Поняття та види земельних прав 

громадян.  

 Право власності. 

 Обмежені речові права на чужі 

земельні ділянки. 

 Проблеми правового забезпечення 

земельних прав. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

Аналіз 

нормативно-

правових актів, 

судової 

практики у 

сфері захисту 

земельних прав 

протягом 

заняття 

http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 
8. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

9. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

10. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

11. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

12. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

13. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

14. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 3/4 

акад. 

год. 

Тема 2. Основні способи 

захисту земельних прав у 

правовій державі. 

- Поняття та види способів 

захисту земельних прав громадян у 

правовій державі. Їх сутність. 

Співвідношення понять «способи», 

«форми» та «засоби» захисту прав 

на землю. 

- Шляхи здійснення захисту 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

Ознайомитись 

з літературою 

по темі 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


прав громадян на земельні ділянки. земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


Тижд

. 4/4 

акад. 

год. 

Тема 2. Основні способи захисту 

земельних прав у правовій 

державі. 

- Форми закону земельних прав 

- Способи захисту земельних 

прав громадян у країнах 

Європейського Союзу. Способи 

захисту земельних прав громадян у 

США. Способи захисту земельних 

прав громадян в інших країнах 

світу. 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

Аналіз 

практики 

застосування 

земельного 

законодавства 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/


http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 5/4 

акад. 

год. 

Тема 2. Основні способи захисту 

земельних прав у правовій 

державі. 

Основні способи захисту земельних 

прав: 

 визнання права; 

 визнання правочину недійсним; 

 визнання недійсними рішень 

органів виконавчої влади чи 

органів місцевого 

самоврядування. 

 відшкодування заподіяних 

збитків; 

інші, передбачені законом, 

способи захисту земельних прав. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

Аналіз 

практики 

застосування 

земельного 

законодавства 

протягом 

заняття 

http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 6/4 

акад. 

год. 

Тема 3. Досудовий захист 

земельних прав громадян: теорія 

та практика. 

- Поняття, причини та 

особливості земельних спорів. Види 

земельних спорів. Підвідомчість 

земельних спорів. 

- Вирішення земельних спорів 

органами державної виконавчої 

влади та органами місцевого 

самоврядування. Третейський суд 

як досудова інстанція у вирішенні 

земельних конфліктів: теорія та 

практика. 

- Досудовий захист земельних 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

Аналіз 

рекомендовано

ї літератури та 

законодавства 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


прав громадян у країнах 

Європейського Союзу. Досудовий 

захист земельних прав громадян у 

США. Досудовий захист земельних 

прав громадян в інших країнах 

світу. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 7/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Досудовий захист 

земельних прав громадян: теорія 

та практика. 

- Практичні проблеми 

позасудового захисту земельних 

спорів; 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

Ознайомитись 

з літературою 

по темі протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


- Проблеми виконання рішень 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України у впровадженні Секторальної бюджетної 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/


підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 8/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Досудовий захист 

земельних прав громадян: теорія 

та практика. 

Вирішення земельних спорів 

органами державної влади. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

 

протягом 

заняття 

http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/


5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 9/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Досудовий захист 

земельних прав громадян: теорія 

та практика. 

Вирішення земельних спорів 

органами місцевого 

самоврядування. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

 

протягом 

заняття 

http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 10/4 

акад. 

год. 

Тема 4. Судовий захист 

земельних  
- Роль і значення судів для 

здійснення громадянами України 

свого конституційного права на 

землю. Особливості судового 

захисту земельних прав громадян. 

- Підсудність земельних 

спорів в Україні. Розмежування 

земельних спорів і майнових 

спорів, пов’язаних із земельними 

відносинами. Узагальнення 

практики застосування судами 

земельного законодавства при 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

Аналіз 

рекомендовано

ї літератури та 

законодавства 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


розгляді цивільних справ. 

- Судовий захист земельних 

прав громадян у судах першої 

інстанції. Судовий захист 

земельних прав громадян в 

адміністративних судах. Судовий 

захист земельних прав громадян у 

господарських судах. 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

8. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

1. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

2. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

3. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

4. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

5. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

6. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 11/4 

акад. 

год. 

Тема 4. Судовий захист земельних 

прав громадян: теорія та 

практика. 

- Судовий захист земельних прав 

громадян у сфері набуття прав на 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

Аналіз 

літератури та 

законодавства 
протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html


земельні ділянки. 

- Судовий захист земельних прав 

громадян у сфері використання 

земельних ділянок.  

- Судовий захист земельних прав 

громадян у сфері оренди землі. 

- Судовий захист земельних прав 

громадян у сфері обмеження 

припинення земельних прав. 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/


підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 12/2 

акад. 

год. 

Тема 4. Судовий захист земельних 

прав громадян: теорія та 

практика. 

- Судовий захист земельних 

прав громадян у сфері набуття та 

використання земельних ділянок. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

Аналіз 

нормативно-

правових актів, 

судової 

практики у 

сфері захисту 

земельних прав 

протягом 

заняття 

http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.sbs-envir.org/index.php/ua/publications.html
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 13/2 

акад. 

год. 

Тема 4. Судовий захист земельних 

прав громадян: теорія та 

практика. 

Судовий захист земельних прав 

громадян у сфері обмеження, 

припинення земельних прав, оренди 

землі. 

Практичне 

заняття 

1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 

224с. 

4. Конституція України: Закон України від 

28.06.1996р. 

5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-

практичний коментар Земельного кодексу 

України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: 

Алерта, 2013. – 544 с. 

6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту 

Аналіз 

рекомендовано

ї літератури та 

законодавства 

протягом 

заняття 

http://www.epl.org.ua/people
http://necu.org.ua/publ-necu/
http://wwf.panda.org/uk/
http://www.rac.org.ua/
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земельних прав громадян: монографія/  П.Т. 

Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с. 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  

www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. МБО «Екологія-Право-Людина»: 

http://www.epl.org.ua/people 

4. Національний екологічний центр України: 

http://necu.org.ua/publ-necu/ 

5. WWF – Всесвітній фонд природи: 

http://wwf.panda.org/uk/ 

6. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» http://www.rac.org.ua/ 

7. Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних 

ресурсів України у впровадженні Секторальної 

бюджетної підтримки (СБП): http://www.sbs-

envir.org/index.php/ua/publications.html 

Тижд

. 14/4 

акад. 

год. 

Тема 5. Юридична 

відповідальність на земельні 

правопорушення як гарантія 

забезпечення земельних прав 

громадян. 

- (Загальна характеристика 

юридичної відповідальності за 

порушення земельного 

законодавства. Поняття, склад та 

види земельних правопорушень як 

підстав юридичної 

Лекція 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: 

A preliminary evaluation of the direct farmer-

neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. 

№72. P.46-56. 

2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук 

і Цицюра проти України» на зміну судової 

практики з приводу міни земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення// 

Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44. 

3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на 

земельну ділянку в цивільному праві України: 

Аналіз 

нормативно-

правових актів, 

судової 

практики у 

сфері захисту 

земельних прав 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
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http://www.epl.org.ua/people
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