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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Вирішення земельних спорів» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістра» спеціальності  

081 «Право», спеціалізації 04 «Екологічне та природоресурсне  право». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство про вирішення 

земельних спорів, поняття та юридична природа земельних спорів, їх об’єктно-

суб’єктний склад, види, особливості судового та позасудового порядку розгляду та 

вирішення земельних спорів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни «Вирішення 

земельних спорів» ґрунтується на знаннях, набутих при вивченні наступних 

дисциплін: «Цивільне право України», «Аграрне право», «Екологічне право», 

«Земельне право», а також процесуальних навчальних дисциплін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Поняття та особливості земельних спорів 

2. Порядок вирішення земельних спорів  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вирішення земельних спорів» 

є формування теоретичних знань  про порядок вирішення земельних спорів, а 

також оволодіння навиками застосування нормативно-правових актів земельного 

та інших галузей законодавства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вирішення земельних 

спорів» є знання основних нормативно-правових актів земельного законодавства та  

застосування навичок та знань, набутих при вивченні теоретичного матеріалу, до 

конкретних життєвих ситуацій. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

 знати: 

- основні засади нормативно-правового регулювання вирішення земельних 

спорів; 

- поняття, особливості та структуру земельних спорів; підстави та порядок їх 

виникнення; 

- поняття, та форми вирішення земельних спорів; 

- особливості судового та позасудового порядку вирішення земельних 

спорів. 

 

 вміти: 

- правильно тлумачити і застосовувати правові норми, вміщені у нормативно-

правових актах земельного законодавства України; 

- ефективно застосовувати норми інших галузей права для вирішення 

земельних спорів та реального забезпечення суб'єктивних земельних прав 

учасників земельних відносин; 

- творчо і всебічно  аналізувати концептуальні підходи до регламентації 

порядку вирішення земельних спорів; здійснювати класифікацію земельних 



  

спорів за різними ознаками; здійснювати системне узагальнення одержаних 

знань; 

- готувати основні процесуальні документи, необхідні для вирішення 

земельних спорів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1.  Поняття та особливості земельних спорів 

 

Тема 1. Законодавче регулювання вирішення земельних спорів 

Історія ровитку законодавства про вирішення земельних спорів. 

Сучасне нормативно-правове регулювання вирішення земельних спорів. 

Співвідношення нормативно-правових актів земельного законодавства та актів 

інших галузей законодавства з питань вирішення земельних спорів. 

Напрями вдосконалення законодавства про вирішення земельних спорів. 

 

Тема 2. Поняття та юридична природа земельних спорів 

Поняття земельного спору: основні наукові підходи. Ознаки земельного 

спору. Особливості виникнення земельного спору. 

Розмежування земельних спорів з суміжними видами спорів (конфліктів). 

 

Тема 3. Структура земельних спорів 

Основні елементи земельних спорів як особливого виду земельних 

правовідносин.  

Суб’єкти земельних спорів. Особливості об’єктного складу земельних спорів.  

Зміст земельного спору. 

 

Тема 4. Види земельних спорів 

Формування наукових підходів до диференціації земельних спорів. 

Законодавче визначення видів земельних спорів. Інші класифікації земельних 

спорів. 

 

Змістовий модуль 2. Порядок вирішення земельних спорів 

 

Тема 5. Вирішення земельних спорів як гарантія земельних прав 

Поняття і види гарантій земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. 

Юридична сутність вирішення земельного спору як гарантії земельних прав. 

Стадії вирішення земельного спору. Основні форми вирішення земельних 

спорів. 

 

Тема 6. Позасудове вирішення земельних спорів.  

Види земельних спорів, що підлягають позасудовому вирішенню. 

Органи, що розглядають земельні спори, їх повноваження. Особливості 

процедури розгляду та вирішення земельних спорів державними органами та 

органами місцевого самоврядування. Юридичне значення рішень державних 

органів та органів місцевого самоврядування, прийнятих у земельних спорах. 



  

 

 

Тема 7. Судовий порядок вирішення земельних спорів 

Види земельних спорів, що розглядаються в судовому порядку. 

Процедура розгляду та вирішення земельного спору судом. Особливості 

судового розгляду та вирішення окремих видів земельних спорів.  

Напрями розвитку процесуального законодавства, що регулює судовий 

порядок вирішення земельних спорів. 

 

Тема 8. Підвідомчість земельних спорів судам 

Законодавче регулювання підвідомчості земельних спорів судовим органам. 

Земельні спори, що розглядаються загальними судами. Підвідомчість 

земельних спорів господарським судам. Справи, що розглядаються в порядку 

адміністративного судочинства. 

 

Тема 9. Судова практика розгляду та вирішення земельних спорів. 

Результати розгляду  земельних спорів в порядку цивільного судочинства. 

Практика розгляду земельних спорів у господарських судах. 

Рішення земельних спорів, прийняті в порядку адміністративного 

судочинства.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – тестовий контроль, 

самостійні роботи, модульна контрольна робота. 
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