
 
 



 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Освітній ступінь Магістр 

Галузь знань   

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» 

Спеціалізація  

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин  90 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 
 

Форма контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1 2 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття 15 год. 4 год. 

Практичні, семінарські заняття 15 год. 4 год. 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 60 год.  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 
2 год. 

 

2 год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 

Мета навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» – 

формування системи знань з правового регулювання аграрних відносин, 

юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки. 

Завдання навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне 

право»: 

1) вивчення системи чинного аграрного законодавства, а також правових 

проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів 

господарювання в АПК, визначення правового режиму майна цих підприємств, 

ознайомлення із специфікою їх управління; 

2) вивчення системи чинного земельного законодавства, реформування 

земльних відносин, способів захисту прав селян в процесі реформування, 

особливостей правового режиму земель сільськогосподарського та іншого 

призначення; 

3) вивчення системи чинного екологічного та природоресурсного 

законодавства, основних проблем, пов’язаних із землекористуванням, 

водокористуванням, надрокористуванням, лісокористуванням, використанням 

атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу. 

У професійному аспекті завданням навчальної дисципліни є поширення 

зазначених положень на сферу аграрних, земельних та екологічних 

правовідносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця передбачає 

опанування ним певних правових знань, як обов’язкову умову подальшої 

успішної професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– науково-теоретичну основу аграрно-правових, земельно-правових та 

еколого-правових відносин; 

– пріоритетні напрями досліджень щодо правового регулювання аграрних, 

земельних та екологічних відносин;  

– ключові джерела аграрного, земельного та екологічного права;  

– загальні та спеціальні принципи аграрного, земельного та екологічного 

права;  

– особливості правового регулювання аграрних, земельних та екологічних 

відносин; 

вміти:  
– аналізувати аграрні, земельні та екологічні правовідносини і нормативно-

правові акти у цій сфері, тлумачити і застосовувати ці акти;  

– здійснювати правову експертизу нормативних правових актів, 

порівнювати національне та зарубіжне аграрне, земельне та екологічне 

законодавство і правозастосовчу практику на предмет відповідності у сфері 

аграрних, земельних та екологічних відносин;  



 

– юридично правильно кваліфікувати факти й обставини, вирішувати 

практичні завдання, застосовуючи нормативні правові акти у сфері аграрних, 

земельних та екологічних відносин;  

оволодіти навичками:  

– теоретичного оперування юридичними поняттями і категоріями, 

володіння юридичною термінологією;  

– тлумачення правових норм та аналізу правової доктрини;  

– роботи з правовими актами і що виникають на їх основі відносинами:  

– прийняття юридично обґрунтованого рішення та вчинення юридичних дій 

у точній відповідності із законом;  

– вирішення правових проблем та колізій;  

– прийняття необхідних заходів захисту прав людини і громадянина тощо. 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та оцінки сучасного стану 

аграрних, земельних та екологічних правовідносин; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях щодо вирішення 

аграрно-правових, земельно-правових та еколого-правових питань; 

 знання та розуміння предметної області аграрного, земельного і 

екологічного права та розуміння професійної діяльності у сфері аграрних, 

земельних та екологічних відносин; 

 здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі аграрного, 

земельного і екологічного права; 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства і 

суб’єкта аграрних, земельних та екологічних правовідносин, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини й громадянина в 

Україні; 

 прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 

спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

 здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин аграрного, 

земельного і екологічного права, а також змісту їх правових інститутів; 

 знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

аграрного, земельного і екологічного права; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти 

у сфері аграрних, земельних та екологічних правовідносин; 

 здатність аналізувати аграрно-правові, земельно-правові і еколого-правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції із аграрних, земельних та 

екологічних питань; 

 здатність до критичного та системного аналізу аграрних, земельних та 

екологічних правовідносин і застосування набутих знань у професійній 

діяльності; 

 здатність до консультування із аграрно-правових, земельно-правових та 

еколого-правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів;  



 

 здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування у 

сфері аграрних, земельних та екологічних відносин; 

 здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру й значення у сфері аграрних, земельних та 

екологічних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 

Тема лекційного заняття 1. Загальна характеристика аграрних, 

земельних та екологічних правовідносин. 

Поняття аграрного права як галузі права, юридичної науки та навчальної 

дисципліни. Співвідношення аграрного та інших галузей права України. Предмет 

аграрного права. Поняття і зміст аграрних правовідносин та їх класифікація. 

Об’єкти і суб’єкти аграрних відносин. Характеристика методів аграрного права. 



 

Принципи аграрного права. Поняrгя системи аграрного права, правові інститути. 

Їх взаємозв'язок з інститутами цивільного, земельного, трудового, фінансового 

права тощо. Поняття і система джерел аграрного права України, їх особливості. 

Поняття земельного права. Земельне право як юридична наука і навчальна 

дисципліна. Предмет земельного права. Поняття та види земельних 

правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин. Підстави 

виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Метод правового 

регулювання земельних відносин. Принципи земельного права. Система 

земельного права. Інститути земельного права. Поняття, особливості та 

класифікація джерел земельного права. Основні напрямки розвитку земельного 

права на сучасному етапі. 

Поняття та предмет екологічного права. Розмежування предметів аграрного 

та екологічного права Місце екологічного права в системі правових та 

екологічних наук. Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики 

держави. Основні напрями державної екологічної політики. Проблеми реалізації 

екологічної функції держави. Методи екологічного права. Об'єкти та суб’єкти 

екологічного права. Принципи, функції та норми екологічного права. Система 

екологічного права. Поняття, види та загальна характеристика джерел 

екологічного права. 

 

Тема лекційного заняття 2. Державне управління і контроль у сфері 

аграрних, земельних та екологічних відносин. 

Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства. 

Форми і методи регулятивної діяльності державних органів у сільському 

господарстві. Система органів управління в АПК та їх повноваження. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України як основний орган з питань формування та забезпечення державної 

аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері 

сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової промисловості, 

рибного господарства, переробки сільськогосподарської продукції. Структура 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Органи державного контролю в АПК. Система органів державного контролю 

в АПК та їх компетенція.  

Державне управління і контроль за використанням та охороною земель. 

Поняття і завдання державного управління землями. Система органів державного 

управління в галузі використання і охорони земель та їх повноваження. 

Регіональні програми використання та охорони земель. Природно-

сільськогосподарське районування земель. Зонування земель. Землеустрій і 

землевпорядний процес. Порядок здійснення державного і самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель. Моніторинг земель. Державний 

земельний кадастр.  

Державне управління в галузі охорони довкілля. Поняття державного 

управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Система 

органів державного управління в галузі екології та їх повноваження. Органи 

державного управління загальної компетенції. Органи державного управління 

спеціальної компетенції. Інші органи державного управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 



 

Основні функції державного управління в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Державний моніторинг навколишнього природного 

середовища. Державний облік у галузі природокористування й охорони 

навколишнього природного середовища. Ведення державних кадастрів природних 

ресурсів. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Лімітування в галузі природокористування. Екологічне 

ліцензування. Державний екологічний контроль. Екологічне інформаційне 

забезпечення.  

Поняття, завдання і принципи екологічної експертизи. Об'єкти і суб'єкти 

екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи. Державна екологічна 

експертиза. Громадська екологічна експертиза. Спеціальні екологічні експертизи. 

Правовий статус експерта екологічної експертизи. Права та обов'язки замовників 

екологічної експертизи. Порядок проведення екологічної експертизи. 

Фінансування екологічної експертизи. Державне управління та контроль в галузі 

еколого-експертної діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про 

екологічну експертизу. 

Поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища. Фінансування екологічних заходів. 

Збори за спеціальне природокористування та забруднення навколишнього 

природного середовища. Екологічне страхування. Екологічний аудит. 

 

Тема лекційного заняття 3. Правове становище суб’єктів 

господарювання в АПК 
Державні сільськогосподарські підприємства. Поняття, правові ознаки та 

види державних сільськогосподарських підприємств. Роль і місце державного 

сільськогосподарського підприємства в аграрному секторі економіки України та 

системі ринкових відносин. Особливості створення державного підприємства. 

Правовий режим його майна. Право господарського відання. Право постійного 

користування землею. Особливості господарської діяльності. 

Основні засади управлінської діяльності підприємства. Система органів 

управління. Правове становище директора (керівника). Правовий статус 

працівників державних сільськогосподарських підприємств. 

Господарські аграрні товариства. Поняття, правові ознаки та види 

господарських аграрних товариств. Порядок та особливості утворення 

акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий 

режим майна товариств. Статутний та інші фонди товариств: їх призначення і 

порядок формування. Формування земельної ділянки господарських товариств. 

Принципи корпоративного управління. Органи управління товариством та їх 

посадові особи. Порядок припинення діяльності господарських товариств. 

Сільськогосподарські кооперативи. Загальна характеристика 

сільськогосподарських кооперативів (виробничого та обслуговуючого). Особли-

вості створення підприємств кооперативного типу. Правовий режим пайового та 

інших фондів підприємства. Особливості права власності на землю 

сільськогосподарського призначення зазначених суб’єктів господарювання. 

Система органів самоврядування в кооперативних сільськогосподарських 

підприємствах. Право членства в сільськогосподарських кооперативах. Порядок 

виникнення і припинення членства. Права та обов’язки членів кооперативів. 



 

Фермерське господарство. Порядок і умови створення фермерського 

господарства. Його правомочності як суб'єкта права власності на земельну 

ділянку. Правовий режим майна фермерського господарства. Правове 

регулювання трудових, соціальних відносин фермерського господарства. 

Виробничо-господарька та фінансово-кредитна діяльність фермерського 

господарства. Державна підтримка фермерського господарства. 

Особисте селянське господарство: суспільне призначення і загальна 

характеристика. Порядок проведення обліку особистих селянських господарств. 

Права та обов’язки членів особистого селянського господарства. Земельні право-

відносини в господарстві. Майнові правомочності членів господарства. Договори 

щодо реалізації сільськогосподарської продукції. Податкові зобов'язання особис-

того селянського господарства. Державна підтримка особостого селянського 

господарства. Права та обов’язки членів господарства. 

Правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві. 

Особливості аграрно-правового регулювання договірних відносин у сільському 

господарстві. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві. 

Правове регулювання орендних відносин у сільському господарстві. 

 

Тема лекційного заняття 4. Правове регулювання здійснення 

сільськогосподарської діяльності 

Поняття, сутність та специфіка правового регулювання здійснення 

сільськогосподарської діяльності. Розбіжність між класифікацією аграрно-

правових інститутів, що регулюють здійснення сільськогосподарської діяльності, 

та  класифікацією галузей сільського господарства. 

Основні групи аграрно-правових інститутів, що регулюють здійснення 

сільськогосподарської діяльності, їх загальна характеристика. Аграрно-правові 

інститути сільськогосподарської діяльності у галузі тваринництва (інститут 

племінної справи у тваринництві; інститут ветеринарної медицини; бджільництва; 

рибництва; птахівництва; молочарства). Аграрно-правові інститути 

сільськогосподарської діяльності у галузі рослинництва (інститут насінництва; 

охорони прав на сорти рослин; захисту рослин; регулювання вирощування 

наркотичних рослин; льонарства та коноплярства; садівництва, виноградарства й 

хмелярства тощо). Аграрно-правові інститути обслуговуючих видів 

сільськогосподарської діяльності (вирощування штамів мікроорганізмів; 

транспортування сільськогосподарської продукції; фінансування й кредитування 

сільського господарства; функціонування аграрного ринку; аграрних бірж; 

аграрної освіти тощо). 

Основні принципи правового регулювання сільськогосподарської діяльності. 

 

Тема лекційного заняття 5. Правове регулювання використання та 

охорони природних ресурсів 

Поняття та види права природокористування. Принципи права приро-

докористування. Право загального природокористування. Право спеціального 

природокористування. Суб'єкти та об'єкти права природокористування. Основні 

права та обов'язки природокористувачів. Підстави виникнення та припинення 

права природокористування. 

Правова охорона та використання земель. Земля як об'єкт правової охорони 

та використання. Особливості правової охорони земель за категоріями. Основні 



 

права та обов'язки власників земель та землекористувачів. Правове регулювання 

використання та охорони земельних ресурсів. 

Правова охорона і використання водних ресурсів. Води як об'єкт охорони та 

використання. Правове регулювання використання й охорони вод. Види права 

водокористування. Суб’єкти та об’єкти права водокористування. Основні права і 

обов'язки водокористувачів. Державне управління і контроль у сфері 

використання та охорони водних ресурсів. Поняття та сутність басейнового 

принципу державного управління у сфері використання, охорони та відтворення  

водних ресурсів.  

Правова охорона і використання лісів. Ліси як об'єкт правової охорони та 

використання. Загальна характеристика лісового права України. Правове 

регулювання використання лісів. Основні права та обов'язки лісокористувачів. 

Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками 

лісового фонду. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони 

лісів. Державний лісовий кадастр.  

Правова охорона і використання надр. Надра як об'єкт охорони та 

використання. Право надрокористування та його види. Основні права і обов'язки 

надрокористувачів. Правова охорона надр. Державне управління і контроль в 

галузі вивчення, використання та охорони надр. Державний кадастр родовищ і 

проявів корисних копалин. Правовий режим геологічної інформації.  

Правова охорона атмосферного повітря. Атмосферне повітря як міжнародний 

універсальний природний ресурс. Правове регулювання охорони атмосферного 

повітря. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря. 

Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Державний 

облік та моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря.  

Правова охорона і використання рослинного світу. Поняття та види 

природних рослинних ресурсів. Правове регулювання використання рослинного 

світу. Загальне використання природних рослинних ресурсів. Спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів. Правова охорона рослинного світу. 

Зелена книга України. Управління і контроль у сфері охорони та використання 

рослинного світу. Державний кадастр рослинного світу. Юридична 

відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ. 

Правова охорона і використання тваринного світу. Тваринний світ як об'єкт 

правової охорони та використання. Правове регулювання використання 

тваринного світу. Основні права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного 

світу. Правове регулювання мисливства. Правове регулювання рибальства. 

Правове регулювання охорони тваринного світу. Державне управління і контроль 

у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Державний 

кадастр тваринного світу.  

 

Тема лекційного заняття 6. Правові засади функціонування 

національної екологічної мережі. 

Поняття та основні складові національної екологічної мережі України. 

Природні території та об'єкти особливої державної охорони як ключові території 

екомережі. Природно-заповідний фонд України. Курортні та лікувально-оздоровчі 

території. Рекреаційні зони. Водоохоронні зони. Полезахисні природні (лісові) 

смуги. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України. Природні 

рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. Водно-болотні угіддя, 



 

що мають міжнародне значення, як місця перебування водоплавних птахів. 

Природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність. 
 

Тема лекційного заняття 7. Відповідальність за порушення аграрного, 

земельного та екологічного законодавства. 

Поняття, суб’єкти та об’єкти аграрних, земельних та екологічних 

правопорушень. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві. Матеріальна відповідальність працівників 

сільськогосподарських підприємств. Майнова відповідальність за аграрні 

правопорушення. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення 

аграрного законодавства. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та 

використання земель. Визнання угод щодо земель недійсними. Відшкодування 

збитків, заподіяних в результаті порушення земельного законодавства. 

Особливості відповідальності за самовільне заволодіння земельною ділянкою. 

Юридична відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична 

відповідальність за порушення законодавства про надра. Юридична 

відповідальність за порушення атмосферного охоронного законодавства. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ. 

Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Юридична 

відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. 

 
 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 
 

Назви змістових 

модулей і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 

усього 
у тому числі  

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

аграрних, земельних та 

екологічних 

правовідносин 

12 2 2   8 2 2     

Тема 2. Державне 

управління і контроль у 

сфері 

 аграрних, земельних та 

екологічних відносин 

12 2 2   8       

Тема 3. Правове 

становище суб’єктів 

господарювання в АПК 

18 3 3   12 2 2     

Тема 4. Правове 

регулювання 

здійснення 

12 2 2   8 2  2    



 

сільськогосподарської 

діяльності 

Тема 5. Правове 

регулювання 

використання та 

охорони природних 

ресурсів 

12 2 2   8 2  2    

Тема 6. Правові засади 

функціонування 

національної 

екологічної мережі 

12 2 2   8       

Тема 7. Відповідаль-

ність за порушення 

аграрного, земельного 

та екологічного 

законодавства 

12 2 2   8       

Усього годин 90 15 15   60 8 4 4    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Загальна характеристика аграрних, земельних та екологічних 

правовідносин 

2 

2. Державне управління і контроль у сфері аграрних, земельних 

та екологічних відносин 

2 

3. Правове становище суб’єктів господарювання в АПК 3 

4. Правове регулювання здійснення сільськогосподарської 

діяльності 

2 

5. Правове регулювання використання та охорони природних 

ресурсів 

2 

6. Правові засади функціонування національної екологічної 

мережі 

2 

7. Відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 

1. Поняття, система та принципи аграрного права як галузі права. 

2. Предмет і методи правового регулювання в аграрному праві. 

3. Поняття та види аграрно-правових інститутів. 

4. Загальна характеристика джерел аграрного права. 

5. Аграрні правовідносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти. 

6. Загальна характеристика внутрішньогосподарських аграрних 

правовідносини. 

7. Загальна характеристика зовнішніх аграрних правовідносин. 

8. Класифікація суб’єктів господарювання в АПК. 

9. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві. 

10. Форми і методи державного регулювання сільського господарства. 

11. Система і повноваження органів, які здійснюють державне регулювання 

сільського господарства.  

12. Повноваження, структура та функції Міністерства аграрної політики та 

продовольства України.  

13. Повноваження органів державного контролю та інспекцій  в АПК. 

14. Повноваження інспекцій в галузі тваринництва. 

15. Повноваження інспекцій в галузі рослинництва. 

16. Поняття та основні риси суб’єкта аграрного господарювання. 

17. Порядок створення суб’єкта аграрного господарювання, його державна 

реєстрація. 



 

18. Правове регулювання реорганізації та ліквідації суб’єкта аграрного 

господарювання. 

19. Особливості банкрутства суб’єкта аграрного господарювання. 

20. Поняття і види об’єднань суб’єктів аграрного господарювання. 

21. Правове становище сільськогосподарського акціонерного товариства. 

22. Правове становище сільськогосподарського товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

23. Особливості управління в сільськогосподарських підприємствах 

корпоративного типу. 

24. Правовий режим землі та майна в господарському товаристві, що діє в 

АПК. 

25. Правове становище державного унітарного комерційного 

сільськогосподарського підприємства. 

26. Система органів управління в державному унітарному комерційному 

сільськогосподарському підприємстві. 

27. Правовий режим землі та майна державного унітарного комерційного 

сільськогосподарського підприємства. 

28. Правове регулювання господарської діяльності державного унітарного 

комерційного сільськогосподарського підприємства. 

29. Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів. 

30. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

31. Право кооперативного самоврядування. 

32. Правовий режим землі та майна в сільськогосподарських кооперативах. 

33. Право членства в сільськогосподарських кооперативах. 

34. Права і обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів. 

35. Порядок утворення фермерського господарства. 

36. Склад земельної ділянки фермерського господарства. 

37. Право членства в фермерському господарстві. Права та обов’язки членів. 

38. Правовий режим майна в фермерському господарстві. 

39. Державна підтримка фермерського господарства. 

40. Правове регулювання господарської діяльності фермерського 

господарства. 

41. Порядок створення особистого селянського господарства. 

42. Правовий режим землі та майна в особистому селянському господарстві. 

43. Господарська діяльність особистого селянського господарства. 

44. Особливості приватизації майна в окремих галузях сільського 

господарства. 

45. Правове регулювання паювання в сільському господарстві України.  

46. Правове регулювання паювання майна колективних 

сільськогосподарських підприємств. 

47. Суб’єкти права на земельну частку (пай). 

48. Поняття, предмет, система та принципи земельного права. 

49. Методи регулювання земельних відносин. 

50. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин. 

51. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. 

52. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права. 

53. Склад та цільове призначення земель України. 

54. Поняття та форми права власності на землю. 



 

55. Підстави та порядок виникнення права приватної власності на землю. 

56. Порядок набуття земельних ділянок у власність юридичними особами. 

57. Права та обов'язки суб'єктів права власності і суб'єктів права 

користування землею. 

58. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення. 

59. Склад земель сільськогосподарського призначення. 

60. Суб'єкти права власності на землю сільськогосподарського призначення. 

61. Правове регулювання оренди земельних ділянок. 

62. Поняття, форма, умови договору оренди земельної ділянки. 

63. Порядок укладення та строк дії договору оренди землі. 

64. Особливості правового регулювання оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

65. Правове регулювання оренди земельної частки (паю). 

66. Порядок позасудового вирішення земельних спорів. 

67. Порядок судового вирішення земельних спорів. 

68. Поняття, предмет, система та принципи екологічного права. 

69. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст екологічних правовідносин. 

70. Поняття та види екологічних прав та обов’язків людини. 

71. Поняття та види природокористування 

72. Право загального і спеціального природокористування  

73. Поняття, ознаки і принципи державного управління в галузі екології. 

74. Система органів державного управління загальної компетенції в галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

75. Система органів державного управління спеціальної компетенції в галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

76. Поняття та види державного моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

77. Поняття та види державних кадастрів природних ресурсів. 

78. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

79. Поняття та види екологічного ліцензування. 

80. Поняття та види екологічного контролю. 

81. Порядок проведення екологічної експертизи. 

82. Правовий статус експерта екологічної експертизи. 

83. Види зборів за спеціальне природокористування. 

84. Види зборів за забруднення навколишнього природного середовища. 

85. Поняття, види та порядок здійснення екологічного страхування. 

86. Порядок проведення екологічного аудиту. 

87. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права водокористування.  

88. Основні права і обов'язки водокористувачів. 

89. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права надрокористування. 

90. Основні права і обов'язки надрокористувачів. 

91. Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. 

92. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст загального використання 

природних рослинних ресурсів. 

93. Поняття та види спеціального використання природних рослинних 

ресурсів. 



 

94. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права лісокористування. 

95. Основні права та обов'язки лісокористувачів. 

96. Основні права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу. 

97. Особливості правового регулювання мисливства. 

98. Особливості правового регулювання рибальства. 

99. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України. 

100. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

України. 

101. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 

102. Поняття і види відповідальності за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 

103. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих в сільському 

господарстві. 

104. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських 

підприємств. 

105. Майнова відповідальність за аграрні, земельні та екологічні 

правопорушення. 

106. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного, земельного 

та екологічного законодавства. 

107. Кримінальна відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 
 
 

1. Предметом правового регулювання аграрного права України є комплекс 

аграрних суспільних відносин, що складаються у сфері виробничої та пов'язаної з нею 

сільськогосподарської діяльності, а саме: аграрні ... 

1 земельні відносини; 

2 майнові відносини; 

3 трудові відносини; 

4 членські відносини; 

5 організійно-управлінські відносини; 

6 усі вище перераховані. 

 

2. Об‘єктом правового регулювання аграрного права України є ... 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

3. Встановіть відповідність між видами сільськогосподарським підприємств та 

підставами їх класифікації: 

А  залежно від способу утворення 

(заснування) та формування статутного 

фонду 

1 сільськогосподарське підприємство з 

іноземними інвестиціями; 

2 сільськогосподарське 

мікропідприємство; 

3 сільськогосподарський виробничий 

кооператив; 

B  залежно від форм власності 4 велике сільськогосподарське 

підприємство; 

5 комунальне сільськогосподарське  

підприємство; 

6 сільськогосподарське товариство з 

обмеженою відповідальністю; 

C  залежно від кількості працюючих та 

обсягу валового доходу від реалізації 

продукції 

7 фермерське господарство; 

8 сільськогосподарське приватне 

акціонерне товариство 

 

4. Вставте пропущене словосполучення: 

… – це господарська діяльність, що проводиться без створення 

юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, 

які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно 

проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом 

виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської   

продукції, реалізації її надлишків. 

 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 



 

 

5. Сільськогосподарське підприємство, що діє на основі власності територіальної 

громади - це ... 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

 

6. За державним сільськогосподарським підприємством майно закріплюється на: 

1 праві власності; 

2 праві постійного користування; 

3 умовах оренди; 

4 праві господарського відання; 

5 праві оперативного управління. 

 

7. Сільськогосподарське товариство  – це: 

1 суб‘єкт господарювання, що створюється громадянам шляхом об‘єднання їх майна та 

участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку; 

2 суб‘єкт господарювання, що створюється юридичними особами шляхом об‘єднання їх 

майна та участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку 

3 суб‘єкт господарювання, що створюється юридичними особами та/або громадянам 

шляхом об‘єднання їх майна та участі у підприємницькій діяльності товариства з метою 

одержання прибутку; 

4 суб‘єкт господарювання, що створюється юридичними особами та/або громадянам з 

метою задоволення їх особистих потреб. 

 

8. Сільськогосподарським товаровиробником є фізична чи юридична особа 

незалежно від форм власності та господарювання, в якої валовий доход, отриманий від 

операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів 

її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь та/або поголів‘я 

сільськогосподарських  тварин у власності, користуванні, у тому числі й на умовах 

оренди, за попередній звітний (податковий)  рік перевищує: 

 

9. Засновником Аграрної біржі є ... 

1 Кабінет Міністрів України в особі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; 

2 Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду України; 

3 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

4 Асоціація бізнес-брокерів України. 

 

10. Вставте пропущене словосполучення: 

... – біржова угода, що засвідчує зобов‘язання особи придбати 

(продати) товари у визначений час та на визначених умовах у 

майбутньому, з фіксацією ціни на момент виконання зобов‘язання. 

 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

11. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А товарна інтервенція 1 придбання сільськогосподарської продукції при 

падінні спотових цін на організованому аграрному 

ринку нижче мінімального рівня, яка здійснюється з 

1 50% загальної суми валового доходу; 

2 55% загальної суми валового доходу; 

3 70% загальної суми валового доходу; 

4 75% загальної суми валового доходу. 



 

метою досягнення рівноваги, у тому числі шляхом 

придбання товарних деривативів 

 

В фінансова інтервенція 2 продаж сільськогосподарської продукції при зростанні 

цін на організованому аграрному ринку понад 

максимальний  рівень, що здійснюється з метою 

досягнення рівноваги, у тому числі шляхом продажу 

товарних деривативів 

 

12. Земельний кодекс України було прийнято Верховною Радою України: 

1 25 січня 2002 р.; 

2 25 жовтня 2001 р.; 

3 1 червня 2001 р.; 

4 25 грудня 2001 р. 

 

13. Встановіть відповідність між формами права власності на землю та суб‘єктами: 

А державна  1 фізичні особи; 

В 

 

комунальна 2 держава; 

С приватна 3 юридичні особи; 

4 територіальна громада. 

 

14. Вставте пропущене число: 

Землі України за основним цільовим призначенням поділяються 

на ... категорій. 

 (у бланку відповідей 

подати числом) 

 

15. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються 

у користування громадянам для: 

1 ведення особистого селянського господарства; 

2 городництва, садівництва; 

3 сінокосіння та випасання худоби; 

4 товарного сільськогосподарського виробництва 

5 для дослідних і навчальних цілей. 

 

16. Які з категорій земель можуть перебувати виключно у державній або 

комунальній власності?  

1 землі промисловості;  

2 землі авіаційного транспорту; 

3 землі трудопровідного транспорту;  

4 землі енергетичних систем; 

5 землі зв‘язку; 

6 землі оборони. 

 

 

17. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого 

самоврядування можуть передаватися безоплатно або за плату у власність замкнені 

земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до: 

1 2 га; 

2 3 га; 

3 5 га; 

4 7 га. 

 

18. Вставте пропущене словосполученням: 



 

… – це засноване на договорі строкове платне володіння і 

користування земельною ділянкою, необхідною для провадження 

підприємницької та іншої діяльності.  

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

19. Яким документом посвідчується право постійного користування земельною 

ділянкою? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

20. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А сервітут 1 право користування чужою земельною ділянкою  для 

сільськогосподарських потреб; 

В суперфіцій 2 право на обмежене платне або безоплатне 

користування чужою земельною ділянкою;  

С емфітевзис 3 право  користування чужою  земельною  ділянкою 

для забудови. 

 

21. Відповідно до норм чинного законодавства України право власності на земельну 

ділянку посвідчується ... 

1 свідоцтвом про право власності на земельну ділянку; 

2 державним актом на право власності на земельну ділянку; 

3 цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної діляки; 

4 свідоцтвом про право на спадщину. 

 

22. Вставте пропущене словосполучення: 

... - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  

визначений за встановленими і затвердженими нормативами. 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

23. Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку 

проведення може бути: 

1 експертною; 

2 ринковою; 

3 нормативною; 

4 все вище перераховане. 

 

24. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах 

населених пунктів щодо: 

1 меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян; 

2 додержання громадянами правил добросусідства; 

3 розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів; 

4 розмежування меж районів у містах; 

 

25. Вставте пропущене словосполучення: 

… – галузь права, якою регулюються суспільні відносини у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

(у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

 

 

26. Основним джерелом екологічного права України є: 

1 Екологічний кодекс України; 

2 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

3 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища та використання 



 

 

27. Встановіть відповідність між видами права природокристування та їх 

характеристиками: 

А право загального 

природокористування 

1 задоволення життєво необхідних  потреб; 

2 наявність дозволу, що видається 

кометентним державним органом абом 

власником; 

3 правова підстава виникнення – закон; 

В 

 

право спеціального 

природокористування 

4 відсутність персоніфікованого 

закріплення природного ресурсу за 

конкретними особами; 

5 спеціальний суб‘єкт, що використовує 

природні ресурси у своїй діяльності; 

6 закріплення територіальних меж. 

 

28. Мисливські угіддя надаються у користування на термін не менше: 

 

29. У порядку спеціального використання водних ресурсів тваринного світу 

здійснюється: 

 

30. Вставте пропущене словосполучення: 

… – офіційний державний документ, в якому зведено відомості 

про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які 

підлягають охороні. 

(у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

природних ресурсів»; 

4 Закон України «Про охорону довкілля». 

1 5 років; 

2 7 років; 

3 10 років; 

4 15 років. 

1 любительське і спортивне рибальство; 

2 промислове рибальство; 

3 добування водних живих ресурсів для наукових і культурно-освітніх цілей; 

4 регулювання чисельності водних живих ресурсів з метою заподігання шкоди 

навколишньому природному середовищу і рибному господарству. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні, наочні, практичні методи; 

– індуктивні методи і дедуктивний метод; 

– репродуктивні, творчі, проблемно-пошукові методи; 

– навчальна робота під керівництвом, самостійна робота. 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 

– методи стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу 

при викладанні того чи іншого матеріалу, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

аналіз життєвих ситуацій); 

– методи стимулювання обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети 

навчальної дисципліни, вимоги до вивчення навчальної дисципліни, заохочення, 

покарання). 

3. Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 
 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Поточний контроль знань на лекційних і практичних заняттях (у формі 

усного опитування, письмових тестів, вирішення практичних завдань) є засобом 

виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу.  

2. Модульний контроль знань (у формі письмової модульної контрольної 

роботи) є показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і 

пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 

якостей студентів.  

3. Підсумковий контроль знань (у формі екзамену) є показником дійсного 

змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати 

їх у практичній діяльності. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27 грудня 2019 р. 

Рейтинг студента з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) 

визначається за формулою: 

Rнр = 0,7*(R(1)зм*К(1)зм+ … +R(n)зм*К(n)зм)/Кдис, 

де  

R(1)зм+ … +R(n)зм – рейтингові оцінки змістовних модулів за 100-

бальною шкалою; 

n – кількість змістовних модулів; 

К(1)зм+ … +К(n)зм – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим 

навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 

Кдис = К(1)зм + … + К(n)зм − кількість кредитів ЄКТС (або годин), 

передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі. 

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової 

роботи та рейтинг штрафний.  

Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але 

сприяють підвищенню рівня їх знань з дисципліни. 

Максимальна кількість балів (20) надається студенту за:   

отримання диплому І-го ступеню переможця студентської наукової 

конференції з відповідної дисципліни;   

отримання диплому переможця (І, ІІ чи ІІІ місце) ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни чи спеціальності у поточному навчальному 

році;   

отримання диплому (І, ІІ чи ІІІ ступеню) переможця Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з відповідної дисципліни у поточному 

навчальному році;   

авторство (співавторство) у виданій науковій статті з відповідної 

дисципліни; 

виготовлення особисто навчального стенду, макету, розробка комп’ютерної 

програми (за умови, що зазначене використовується в освітньому процесі при 

викладанні відповідної дисципліни). 

Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і віднімається від рейтингу з 

навчальної роботи. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для 

студентів, які невчасно засвоїли матеріали змістових модулів, не дотримувалися 

графіка роботи, пропускали заняття тощо. 

Студент допускається до складання екзамену або заліку з дисципліни, якщо 

з цієї дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим 

навчальним планом та робочою навчальною програмою, а його рейтинг з 

навчальної роботи з цієї дисципліни становить не менше, ніж 42 бали (60 балів х 

0,7 = 42 бали). 
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Студенти, які в поточному семестрі мали пропуски занять і до початку 

екзаменаційної сесії не засвоїли матеріал пропущених тем і розділів змістових 

модулів навчальних дисциплін на додаткових заняттях (мають рейтинг з 

навчальної роботи менше, ніж 42 бали), до семестрової атестації з відповідної 

дисципліни не допускаються. 

Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 

балів) рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з навчальної роботи 

Rнр (до 70 балів): R дис = R нр + R ат . 

 

Співвідношення між рейтингом студента і національними оцінками 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна за результатами складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Незараховано 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 1. Методичні матеріали до лекційних занять з навчальної дисципліни 

«Земельне право» для студентів ОС «Магістр» денної і заочної форми навчання 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 

 2. Методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів ОС «Магістр» денної і 

заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 
 

Основна 
 

Підручники та навчальні посібники: 
 

1. Земельне право : підручник / М.В. Шульга, Н.О. Багай, В.І. Гордєєв та ін.. ; за ред.. 

М.В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – 520 с. 

2. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К. : Алерта; Центр учбової 

літератури, 2011. – 680 с. 

3. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 

2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с.  

4. Земельне право України: Академічний курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл.] / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга та ін. ; за ред. В.І. Семчика. – К. : Ін Юре, 

2008. – 600 с. 

5. Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін. ; за 

ред. В.В. Носіка]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 511 

с.  

6. Земельне право України: Навчальний посібник. - К. : Інститут законодавства 

Верховної Ради України, 2007. – 432 с. 

7. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 

2007. – 671 с.  

8. Ерофеев В.Г. Земельное право России : учебник для вузов / Б.В Ерофеев. – 11-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 496 с.  

9. Земельное право : учебник / под. Ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Бабанов [и др.]. 

– М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 712 с.  

10. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и отв. ред. 

С.А. Боголюбов. – М. : Издательская группа Норма-Инфра, 1998. – 400 с. 

11. Земельное право России. Учебник по специальности «Правоведение» / Под 

редакцией В.В. Петрова. - М. : Стоглавь, 1995. – 300 с. 

12. Земельное право / Ред. Г.А. Аксененок. – М. : Юридическая литература, 1972. – 232 

с. 

13. Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на 

землю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Бусуйок; ред.: П.Ф. Кулинич; НАН 

України. К. : Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 184 c.  

14. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К. : Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с. 

15. Правові основи майнових і земельних відносин» : Навчальний посібник: Колектив 

авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 383 с. 

16. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 

2005. – 376 с. 

17. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : науково-навч. 

посібник / за ред. Н.І. Титової. – Львів, 2005. – 368 с. 

18. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. 

Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х. : Одиссей, 2000. – 368 с. 

19.  Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в 

Україні: навч.-практ. посіб. / В.І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999. – 390 с. 

20. Земельний кодекс України [Текст] : коментар / Г.М. Беженар [та ін.] ; ред.: А. П. 

Гетьман, М. В. Шульга. – Х. : Одіссей, 2002. – 600 с.  
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21. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормат.-

прав. актів та суд. практики на 1 вересня 2011р.) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К.: 

Правова єдність, 2011. – 520 с. 

22. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-

правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових 

актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. 

Науковий редактор В.В. Носік. – К. : Фізична особа-суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 

2007. –720. 

23. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е 

вид., перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.  

 

Допоміжна 
 

Навчально-наукова література: 
 

1. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация // Підприємництво, 

господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30–33. 

2. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності 

(межування земель) / Г.І. Балюк // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – №1. – С. 

12–18. 

3. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за 

додержанням і застосуванням земельного законодавства / Г.І. Балюк // Земельне право України. 

– 2006. – № 6. – С. 49–56. 

4. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування  / 

М.М. Бахуринська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 

Вип. 31. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380–388. 

5. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством 

України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М.М. Бахуринська. – К., 2008. – 20 с. 

6. Беженар Г.М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.06 / Г.М. Беженар. – К., 2007. – 20 с. 

7. Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з 

прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право 

України. – 2004. – №2. – С. 60–66. 

8. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.Г. Бондар. – К., 2005. – 20 с. 

9. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або 

насипані (штучно утворені) земельні ділянки / Л.О. Бондар // Земельне право України: теорія і 

практика. – 2007. – №1. – С. 47–51. 

10.  Булах І.Г. Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого 

призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / І.Г. Булах. – Донецьк, 2010. – 19 с. 

11.  Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія / 

Д. В. Бусуйок. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с. 

12.  Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у 

земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.В. Бусуйок // Право 

України. – 2006. – № 8. – С. 102–104. 

13.  Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю / Д.В. Бусуйок // Право 

України. – 2004. – № 9. – С. 97–100. 

14.  Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки 

земельних ділянок / Д.В. Бусуйок // Право України. – 2010. – № 3. – С. 166–173. 

15.  Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. 

Вівчаренко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 88–93.  
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16.  Гапотченко Т.М. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Т.М. Гапотченко. – 

Х., 2007. – 20 с.  

17.  Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право / А. Гетьман 

// Право України. – 2009. – № 9. – С. 15–18.  

18.  Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: 

монографія. – Одеса, 2008. – 256 с. 

19.  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А.Й. Годованюк. – К., 2008. – 19 с 

20.  Грабовець Н.О. Правове забезпечення основних видів земельно-кадастрової 

діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н.О. Грабовець. – К., 2011. – 

18 с. 

21.  Греков Л.Д.. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо 

земельних відносин і землекористування в аграрній сфері / Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, 

А.Д. Юрченко // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 28–41. 

22.  Греков Л. Економічне стимулювання раціонального використання земель / Л. 

Греков, А. Мірошниченко, А. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 34–38. 
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призначення в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького. – 2005. 

77. Сидор В.Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України : Дис. 

... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – 2012. 

78. Скляр М.М. Правовий режим земель рекреаційного при значення : Дис.... канд. 

юрид. наук : 12.00.06 / Національний ун і біоресурсів і природокористування України. – 2012. 

79. Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель и Україні : Дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –  2010. 

80. Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та мирського транспорту України 

: Дис.... канд. юрид. наук : 12.00.06/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –  2013. 

81. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав і громадян : Дис.... 

канд. юрид. наук : 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. –  

2010. 

82. Хом’яченко С.І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною 

земель в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України; Ін-тдержави і права ім. 

В.М. Корецького. –  2004. 

83. Чау Тхі Хань Ван. Земельне законодавство Соціалістичної Ремпубліки В’єтнам і 

України: порівняльно-правовий аналіз : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Національна 

юридична ака- іишія України ім. Ярослава Мудрого. –  2007. 

84. Черкаська Н.В. Обмеження прав на земельні ділянки : Дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. –  2008. 

85. Чорногуз А.Ф. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам за 

земельним законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. –  2012. 

86. Швець В.Д. Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин : 

Дис.... канд. юрид. наук : 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. –  
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2009. 

87. Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : 

Дис.... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Київський ініміональний ун-т ім. Тараса Шевченка. –  2008. 

88. Шульга М.В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в 

сучасних умовах : Дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Національна юридична академія України 

ім. Ярослава Мудрого. –  1998. 

 

Дисертації  

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  

за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право» 
 

«Земельне право» 
 

1. Вівчаренко О.А. Правова охорона земель України : Дис. ... докт. юрид. наук : 

12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2013. 

2. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні : Дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / НАН 

України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – 2012. 

3. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні : 

Дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – 2009. 

4. Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : 

Дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06/ Київський національний ун-тім. Тараса Шевченка. – 2007. 

5. Сидор В.Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України : Дис. 

... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – 2012. 

6. Шульга М.В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в 

сучасних умовах : Дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.06 / Національна юридична академія України 

ім. Ярослава Мудрого. – 1998. 

 

Судова практика: 
 

1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних 

справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Вісник 

Верховного суду України. – 2004. – № 6. – Стор. 22. 

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України 

(справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 

// Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.  

3. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних 

відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 р. № 6 // 

Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – Стор. 6.  

4. Земельні ділянки : Законодавство. Роз’яснення. Судова практика // Бюлетень 

законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.  

5. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009 [Текст] / ред. С. Демченко // Бюлетень 

законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с. 

 

Інформаційні ресурси 
 

 1. Законодавство України: 

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main – інформаційно-пошукова система по законодавству; 
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 http://search.ligazakon.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

 http://www.legal.com.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

 http://www.leonorm.com – нормативні документи зі стандартизації; 

 http://www.building.kharkov.ua – нормативні документи у галузі будівництва; 

 http://dnop.com.ua – нормативні акти з охорони праці. 

 

 2. Органи влади: 

 http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України; 

 http://www.president.gov.ua – Президент України; 

 http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України; 

 http://www.me.gov.ua – Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; 

 http://mpe.kmu.gov.ua – Міністерство енергетики та захисту довкілля України; 

 http://www.land.gov.ua  – Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру; 

 http://www.scourt.gov.ua – Верховний Суд; 

 http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень. 

 

 

 

 

 

 


