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Земельне право України 

денна форма навчання 
1. Правовий режим земель України: загальнотеоретичний аспект. 

2. Юридичні гарантії здійснення прав на землю в Україні. 

3. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю. 
4. Загальна характеристика способів захисту земельних прав громадян 

України. 

5. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства. 

6. Зонування земель як правова форма планування їх використання. 
7. Поняття, ознаки та значення державної реєстрації прав на землю. 

8. Набуття прав на землю за умови придбання будівлі чи споруди: проблеми 

правового регулювання. 
9. Правовий режим земель рекреаційного призначення. 

10. Особливості правової охорони земель історико-культурного призначення. 

11. Правове забезпечення функціонування ринку земель в Україні. 

12. Право загального землекористування. 
13. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної 

ділянки. 

14. Підстави примусового відчуження земельних ділянок з мотивів 
суспільної необхідності. 

15. Поняття та види функцій управління в галузі використання і охорони 

земель. 

16. Види земельних правовідносин. 
17. Правовий режим земельних ділянок, наданих дипломатичним 

представництвам. 

18. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин. 
19. Основні види речових прав на землю в Україні. 

20. Правовий режим земель водного фонду. 
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Земельне право України 

Заочна форма навчання 

 

1. Поняття, мета та завдання землеустрою. 
2. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності 

громадянам і юридичним особам. 

3. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства.  

4. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового 
призначення земель. 

5. Право власності на землі лісогосподарського призначення. 

6. Право власності на землі промисловості. 
7. Співвідношення земельного та цивільного права. 

8. Принципи земельного законодавства. 

9. Особливості надання земельних ділянок для користування надрами. 

10. Конституція України як основа земельного законодавства України. 
11. Межі здійснення права приватної власності на землю в Україні. 

12. Правове забезпечення використання й охорони меліорованих земель. 

13. Договір купівлі-продажу земельної ділянки. 
14. Загальна характеристика джерел земельного права. 

15. Методи регулювання земельних відносин. 

16. Поняття та види обов’язків власників земельних ділянок та 

землекористувачів. 
17. Система земельного законодавства України. 

18. Громадський контроль за використанням та охороною земель. 

19. Правове забезпечення використання й охорони меліорованих земель. 
20. Інвентаризація земель: поняття, юридичне значення, підстави та порядок 

проведення. 
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