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Результати навчання: 

знати: 

– положення нормативно-правових актів, що регулюють відносини використання 

землі; 

– доктринальні положення теорії земельного права; 

– фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів; 

– особливості володіння, користування та розпорядження земельними ділянками;  

– підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку; 

– особливості прав на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок. 

вміти:  
– правильно застосовувати законодавство, яке регулює відносини власності та 

відносини користування земельними ділянками; 

– тлумачити законодавство у сфері основних правових форм використання земель;  

– самостійно вирішувати завдання та задачі на практичних заняттях;  

– обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу; 

– розробляти проекти земельно-правових документів. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові форми використання земель в 

Україні» є здобуття теоретичних знань щодо правових форм землевикористання в Україні – 

права власності, права постійного користування, права оренди земельних ділянок, права 

земельного сервітуту, емфітевзис, суперфіцій та інші права на чужі земельні ділянки, а також 

формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній 

сфері. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові форми використання земель в 

Україні» є ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини власності на землі 

та відносини використання земель особами, які не є власниками земельних ділянок, аналіз 

навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної 

дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та 

семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової 

культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної 

дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості. 
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