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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правова 

охорона земель України» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми магістр напрямку підготовки 6.030401 спеціальності 

«Правознавство». 

Предметом вивчення є теоретичні й практичні питання правової охорони 

земель, регуляторного забезпечення та підвищення ефективності системи 

правової охорони земель, наукові ідеї, постулати й принципи у сфері правового 

забезпечення землеохоронної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Генеза інституту правової охорони земель. 

2. Механізм правової охорони земель. 

3. Загроза як елемент у системі правової охорони земель в Україні. 

4. Функції інституту правової охорони земель. 

5. Міжнародно-правові вимоги(стандарти) щодо охорони земель. 

6. Подолання прогалин та усунення колізій у земельному 

законодавстві України. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Матеріал курсу «Правова охорона земель 

України» базується на теоретичних знаннях, отриманих під час вивчення історії 

держави і права України, теорії держави і права, конституційного, 

адміністративного, цивільного, природоресурсного, екологічного, 

кримінального. Крім того, концептуальна мораль правової охорони земель 

полягає в тому, що це міжгалузева система норм, що включає правові принципи 

ставлення до землі як до національного природного ресурсу, охоплює елементи 

механізму правової охорони земель, підстави та умови захисту окремих 

об’єктів землекористування, правові вимоги щодо суб’єктів правових 

земельних відносин, забезпечує єдність принципів правової, екологічної, 

технологічної безпеки, що запобігає неправильним змінам у регулюванні 

земельних відносин. 



  

Даний навчальний курс має велике значення для підготовки фахівців 

юридичних спеціальностей, оскільки надає необхідні правові основи та навички 

процесуальної діяльності, без яких неможливе повноцінне засвоєння знань 

щодо механізму прийняття рішень органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Дисципліна тісно взаємодіє з Конституційним правом, 

Адміністративним процесуальним правом, Трудовим правом, Господарським 

правом, Цивільним правом тощо. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни «Правова охорона земель 

України» є обґрунтування інтегрованого вчення про правову охорону земель як 

універсального особливого об’єкта речових прав, зокрема, права власності та 

права користування, що охоплює; по-перше, земельний правопорядок як 

феномен публічно-правових відносин; по-друге, становлення та зміст інституту 

правової охорони земель; по-третє, правову природу, об’єкт і суб’єктивний 

склад відповідних правовідносин, функції та механізм реалізації правової 

охорони земель; по-четверте - діяльність суб’єктів прав на землю. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правова охорона 

земель України» є: 

-  набуття студентами сталих теоретичних знань норм правової охорони 

земель України; 

- оволодіння навиками правильного застосування їх до конкретних 

життєвих обставин; 

-  формування уміння зорієнтуватись в різноманітті наукових концепцій 

щодо правової охорони земель, реалізації та захисту земельних прав, механізм 

та функції інституту правової охорони земель, міжнародно-правові 

вимоги(стандарти) щодо охорони земель, подолання прогалин та усунення 

колізій у земельному законодавстві України. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти у 

результаті вивчення дисципліни повинні: 

знати: 

 сучасний стан та перспективи розвитку земельного законодавства 



  

України; 

 основні тенденції розвитку земельного законодавства України; 

 особливості поєднання публічно-правових і приватно - правових засад у 

процесі правового регулювання земельних відносин; 

 обґрунтованості необхідності розробки концепцій розвитку земельного 

законодавства України; 

 подолання прогалин та усунення колізій у земельному законодавстві 

України. 

вміти: 

 порівнювати і аналізувати норми земельного законодавства; 

 тлумачити і застосовувати чинне земельне законодавство; 

 узагальнювати правову практику та робити відповідні висновки; 

 на основі земельного законодавства вирішувати практичні завдання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитів 

ЄКТС. 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Ґенеза інституту правової охорони земель. 

Стан та прояви проблематики дослідження правової охорони земель. 

Становлення та розвиток інституту правової охорони земель. Об'єкти правової 

охорони земель. Суб'єкти правової охорони земель. Принципи та засади 

правової охорони земель. Висновки. 

Тема 2. Механізм правової охорони земель. 

Інститут охорони земель у системі земельного та екологічного права. 

Динаміка зміни об’єктивного складу правової охорони земель. Єдність прав і 

обов’язків суб'єктів правової охорони земель. Юридична природа механізму 

правової охорони земель. Висновки. 

Тема 3. Загроза як елемент у системі правової охорони земель в 

Україні. 

Правове регулювання забезпечення безпеки у сфері земельних відносин в 

Україні. Поняття, зміст та види загроз земельним ресурсам України. Підстави 

та умови правової охорони земель. Висновки. 

Тема 4. Функції інституту правової охорони земель. 

Регулююча функція охорони земель. Стимулююча функція охорони 

земель. Контролююча функція охорони земель. Примусово-запобіжна функція 

охорони земель. Висновки. 

Тема 5. Міжнародно-правові вимоги(стандарти) щодо охорони земель. 

Закон України «Про міжнародні договори». Конвенція про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище 

існування водоплавних потоків. Конвенція про охорону дикої флори і фауни і 

природних середовищ існування у Європі. Конвенція про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини. Всесвітня стратегія збереження біологічного 

різноманіття. Загальнодержавна програма формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки (далі - Програма про 

екомережу). Висновки. 



  

Тема 6. Подолання прогалин та усунення колізій у земельному 

законодавстві України. 

Прогалини у сучасному земельному законодавстві України. Колізії у 

земельному законодавстві України. Колізійне законодавство. Механізм 

подолання прогалин у земельному законодавстві України. Систематизація 

земельного законодавства України. 
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