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ВСТУП 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «Магістра» спеціальності  081 «Право», спеціалізації 04 

«Екологічне та природоресурсне  право». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття  і склад земель 

сільськогосподарського призначення; право власності та право користування 

землями сільськогосподарського призначення; гарантії прав на землі 

сільськогосподарського призначення; управління в галузі використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення; правова охорона земель 

сільськогосподарського призначення та особливості юридичної відповідальності за 

порушення  їх правового режиму. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни «Правовий 

режим земель сільськогосподарського призначення» ґрунтується на знаннях, 

набутих при вивченні наступних дисциплін: «Земельне право», «Аграрне право 

України», «Екологічне право України», «Цивільне право України». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Використання земель сільськогосподарського призначення 

2. Управління в галузі використання і охорони земель; охорона земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення» є оволодіння теоретичними знаннями про 

землі сільськогосподарського призначення в Україні; поглиблення знань про 

основні засади правового регулювання відносин з приводу використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення; вивчення чинних 

нормативно-правових актів земельного законодавства України; вироблення 

практичних навиків тлумачення і правильного застосування норм земельного права 

до конкретних життєвих ситуацій. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення» є знання основних нормативно-правових 

актів земельного та аграрного законодавства про правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення 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 використання й 

охорони земель сільськогосподарського призначення; 

- поняття та склад земель сільськогосподарського призначення, їх 

пріоритетне значення в системі інших категорій земель 



  

- особливості права власності на землі сільськогосподарського призначення;  

- поняття, зміст та види права користування землями 

сільськогосподарського призначення; 

- основні організаційно-правові форми реалізації прав на землі 

сільськогосподарського призначення; 

- гарантії прав на землі сільськогосподарського призначення; 

- управління в галузі використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення; 

- особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення; 

- види юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

 вміти: 

- правильно тлумачити і застосовувати правові норми щодо правового 

режиму земель сільськогосподарського призначення, вміщені у 

нормативно-правових актах земельного законодавства України; 

- ефективно застосовувати норми аграрного, цивільного та інших галузей 

права для регулювання відносин з приводу земель сільськогосподарського 

призначення та реального забезпечення суб'єктивних земельних прав 

учасників аграрно-земельних відносин; 

- творчо і всебічно  аналізувати концептуальні підходи до регламентації 

правового режиму земель сільськогосподарського призначення; 

здійснювати системне узагальнення одержаних знань; 

- готувати основні процесуальні документи, пов’язані з використанням та 

охороною земель сільськогосподарського призначення, набуттям та 

реалізацією прав на них тощо. 

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

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1.  Використання земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Тема 1. Законодавче регулювання правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення 

Загальна характеристика розвитку законодавства про землі 

сільськогосподарського призначення.  

Нормативно-правові акти сучасного земельного законодавства, що регулюють 

правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 

Роль нормативно-правових актів аграрного та інших галузей законодавства у 

регулюванні відносин щодо використання та охорони земель у сільському 

господарстві. 

Напрями вдосконалення законодавства про землі сільськогосподарського 



  

призначення. 

Поняття правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 

 

Тема 2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення 

Поняття та основні ознаки земель сільськогосподарського призначення як 

специфічного об´єкта правової регламентації.  

Склад земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські 

угіддя та несільськогосподарські угіддя.  Грунти як об’єкт правового регулювання. 

Порядок зміни цільового призначення земель сільськогосподарського 

призначення 

Пріоритетне значення земель сільськогосподарського призначення в системі 

інших категорій земель. 

 

Тема 3. Право власності на землі сільськогосподарського призначення 

Поняття і зміст права власності на землі сільськогосподарського призначення. 

Форми власності на землі сільськогосподарського призначення. 

Суб´єкти та об´єкти права власності на землі сільськогосподарського 

призначення. Права та обов´язки  власників земельних ділянок. 

Особливості виникнення та припинення права власності на землі 

сільськогосподарського призначення. 

Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення. 

Проблеми та перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

Тема 4. Право користування землями сільськогосподарського 

призначення 

Поняття і зміст права користування землями сільськогосподарського 

призначення. Види права землекористування. 

Право постійного користування землями сільськогосподарського 

призначення. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення.  

Права та обов´язки землекористувачів. Плата за землі сільськогосподарського 

призначення. Особливості виникнення і припинення права користування  землями 

сільськогосподарського призначення. 

 

Тема 5. Обмежені речові права на землі сільськогосподарського 

призначення 

Поняття і види обмежених речових прав на землі сільськогосподарського 

призначення. 

Законодавче регулювання, поняття та ознаки емфітевзису. Підстави 

виникнення та припинення права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. 

Земельні сервітути: поняття і види. Підстави виникнення та припинення 

земельних сервітутів. 

 

 

 

 

 

 



  

Змістовий модуль 2. Управління в галузі використання і охорони земель; 

охорона земель сільськогосподарського призначення 

 

Тема 6. Основні організаційно-правові форми реалізації прав на землі 

сільськогосподарського призначення 

Фермерське господарство як організаційно-правова форма реалізації прав на 

землі сільськогосподарського призначення. 

Використання земель сільськогосподарськими кооперативами. 

Землі для ведення особистих селянських господарств: особливості набуття та 

використання. 

 

Тема 7. Гарантії прав на землі сільськогосподарського призначення 

Поняття та види гарантій прав на землі сільськогосподарського призначення.  

Способи захисту прав на землю.  

Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам.  

Порядок і підстави відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 

Особливості вирішення земельних спорів. 

 

Тема 8. Управління в галузі використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення 

Система органів державного управління в галузі використання та охорони 

земель. 

Повноваження центрального органу державної виконавчої влади,що реалізує 

державну політику  в сфері земельних відносин.  

Функції управління в галузі використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

Тема 9. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського 

призначення 

Поняття правової охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Зміст правової охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Консервація деградованих та малопродуктивних земель. 

Особливості правового регулювання меліорації земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

Тема 10. Юридична відповідальність за порушення правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення. 

Поняття і види юридичної відповідальності за порушення правового режиму 

земель. 

Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення. 

Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність за порушення правового 

режиму земель сільськогосподарського призначення. 

Проблеми розвитку інституту земельно-правової відповідальності за 

порушення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – тестовий контроль, 

самостійні роботи, модульна контрольна робота. 
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