
 
 



 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 

 
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Освітній ступінь Магістр 

Напрям підготовки   

Спеціальність Право 

Спеціалізація  

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  100 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 
 

Форма контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2  

Семестр 3  

Лекційні заняття 10 год.  

Практичні, семінарські заняття 10 год.  

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 80 год.  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 
2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 

 

Метою навчальної дисципліни «Набуття, реалізація і захист земельних 

прав» є формування у студентів належного рівня знань у сфері правового 

регулювання земельних відносин, пов’язаних із набуттям, реалізацією та 

захистом земельних прав, а також формування у студентів практичних навичок 

щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією та захистом 

земельних прав. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи чинного 

земельного законодавства, правових проблем, що виникають у процесі набуття, 

реалізації і захисту земельних прав.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– науково-теоретичну основу земельно-правових відносин; 

– пріоритетні напрями досліджень щодо правового регулювання відносин 

у сфері використання, відтворення та охорони земель;  

– ключові джерела земельного права;  

– загальні та спеціальні принципи земельного права;  

– особливості правового регулювання відносин у сфері використання, 

відтворення та охорони земель; 

вміти:  
– аналізувати правові відносини і нормативно-правові акти у сфері 

використання, відтворення та охорони земель, тлумачити і застосовувати ці 

акти;  

– здійснювати правову експертизу нормативних правових актів, 

порівнювати національне та зарубіжне земельне законодавство і 

правозастосовчу практику на предмет відповідності у сфері використання, 

відтворення та охорони земель;  

– юридично правильно кваліфікувати факти й обставини, вирішувати 

практичні завдання, застосовуючи нормативні правові акти у сфері 

використання, відтворення та охорони земель;  

оволодіти навичками:  

– теоретичного оперування юридичними поняттями і категоріями, 

володіння юридичною термінологією;  

– тлумачення правових норм та аналізу земельно-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 земельно-правових проблем та колізій;  

– прийняття необхідних заходів захисту земельних прав людини і 

громадянина тощо. 

 

 

Набуття компетентностей: 



 

 

 

загальні компетентності (ЗК): 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та оцінки сучасного стану 

земельних правовідносин; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях щодо 

вирішення земельно-правових питань; 

 знання та розуміння предметної області земельного права та розуміння 

професійної діяльності у сфері земельних відносин; 

 здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі 

земельного права; 

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

суб’єкта земельних 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 

земельного права, а також змісту правових інститутів земельного права; 

 знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

земельного права; 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти у сфері земельних правовідносин; 

 здатність аналізувати земельно-правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції із земельних питань; 

 здатність до критичного та системного аналізу земельних 

правовідносин і застосування набутих знань у професійній діяльності; 

 здатність до консультування із земельно-правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів;  

 здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування у 

сфері земельних відносин; 

 здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру й значення у сфері земельних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 



 

 

Теми лекційних занять 
 

Тема лекційного заняття 1. Теоретичні засади правового 

забезпечення земельних прав 

Правова природа земельних прав. Наукові підходи до визначення поняття 

земельних прав. Класифікація земельних прав. Земельні права у системі 

конституційних прав.  

Особливості земельної правосуб’єктності. Земельна правоздатність. 

Земельна дієздатність. 

 

Тема лекційного заняття 2. Проблеми набуття та реалізації 

фізичними та юридичними особами права власності на землю і права 

землекористування 

Право власності на землю фізичних та юридичних осіб: наукові підходи. 

Поняття права приватної власності на землю. Суб’єкти та об’єкти права 

приватної власності на землю. Зміст права приватної власності на землю. 

Особливості приватизації громадянами земель. Поняття та правові моделі 

приватизації громадянами земель. Правові проблеми набуття та реалізації права 

власності на землю за цивільно-правовими угодами. Особливості набуття за 

цивільно-правовими угодами земель державної та комунальної власності. 

Поняття права користування землями та класифікація його правових 

титулів. Окремі титули права землекористування, їх зміст та загальна 

характеристика. Особливості користування землями на умовах оренди. 

Суборенда земель. Проблеми набуття та реалізації права на земельний сервітут 

та емфітевзис.  

 

Тема лекційного заняття 3. Цивільно-правовий захист земельних прав 

Поняття та класифікація цивільно-правових способів захисту земельних 

прав. 

Цивільно-правові способи захисту речових прав на земельну ділянку. 

Визнання речових прав на земельну ділянку. Визнання права приватної 

власності на земельну ділянку. Віндикаційно-правовий захист права приватної 

власності на земельні ділянки. Співвідношення віндикації та позову про 

повернення самовільно зайнятої земельної ділянки. Негаторно-правовий захист 

права приватної власності на земельні ділянки. Правове регулювання 

відшкодування шкоди як спосіб захисту права приватної власності на земельні 

ділянки. Інші цивільно-правові способи захисту права приватної власності на 

земельні ділянки. 

Особливості застосування цивільно-правових способів захисту права 

державної та комунальної власності.  

Особливості цивільно-правового захисту інших земельних прав.  

 

Тема лекційного заняття 4. Особливості позасудового захисту 

земельних прав фізичних та юридичних осіб 
Захист прав суб’єктів земельних правовідносин через органи місцевого 

самоврядування та органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів.  



 

 

Проблеми інституційно-функціонального забезпечення захисту 

земельних прав фізичних і юридичних осіб в Україні. Захист прав суб'єктів 

земельних правовідносин у порядку, передбаченому Законом України «Про 

звернення громадян». Захист прав суб’єктів земельних правовідносин через 

органи прокурорського нагляду. Захист прав суб’єктів земельних 

правовідносин через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Інші 

форми захисту прав суб'єктів земельних правовідносин. 

 

Тема лекційного заняття 5. Юридична відповідальність за 

порушення земельних прав 

Особливості цивільно-правової відповідальність за порушення прав 

громадян на землі. Майнова відповідальність осіб, винних у порушенні прав 

громадян на землі. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав громадян на землі. 

Адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян на землі. 

Види адміністративних стягнень, що застосовуються до осіб, винних у 

порушенні прав громадян на землі. Порядок притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність за порушення прав громадян на землі. 

Злочини, що посягають на права громадян на землі. Види кримінальних 

санкцій, що застосовуються до осіб, винних у порушенні прав громадян на 

землі. Порядок притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 
 

Назва змістовних модулів і теми 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

всьо

го  

У тому числі  всьо

го  

У тому числі 

л  пр с інд л  пр с інд 

Тема 1. Теоретичні засади правового 

забезпечення земельних прав 

20 2 2 16       

Тема 2. Проблеми набуття та 

реалізації фізичними та юридичними 

особами права власності на землю і 

права землекористування 

20 2 2 16       

Тема 3. Цивільно-правовий захист 

земельних прав 

20 2 2 16       

Тема 4. Особливості позасудового 

захисту земельних прав фізичних та 

юридичних осіб 

20 2 2 16       

Тема 5. Юридична відповідальність 

за порушення земельних прав 

20 2 2 16       

Усього годин 100 10 10 80       

 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади правового забезпечення земельних прав 2 

2. Проблеми набуття та реалізації фізичними та юридичними 

особами права власності на землю і права землекористування 

2 

3. Цивільно-правовий захист земельних прав 2 

4. Особливості позасудового захисту земельних прав фізичних 

та юридичних осіб 

2 

5. Юридична відповідальність за порушення земельних прав 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 
 

1. Правова природа прав громадян на землю.  

2. Наукові підходи до визначення поняття прав громадян на землю.  

3. Класифікація прав громадян на землю.  

4. Права на землю у системі конституційних прав громадян.  

5. Особливості земельної правосуб’єктності громадян.  

6. Земельна правоздатність громадян.  

7. Земельна дієздатність громадян. 

8. Право власності на землю: наукові підходи.  

9. Поняття права приватної власності на землю.  

10. Суб’єкти та об’єкти права приватної власності на землю.  

11. Зміст права приватної власності на землю. 

12. Особливості приватизації громадянами земель.  

13. Поняття та правові моделі приватизації громадянами земель.  

14. Приватизація громадянами земель у порядку відведення.  

15. Приватизація земель, наданих у користування.  

16. Особливості приватизації земель сільськогосподарського 

призначення для ведення фермерського господарства.  

17. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель. 

18. Правові проблеми набуття та реалізації громадянами земель за 

цивільно-правовими угодами.  

19. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земель 

державної та комунальної власності. 

20. Поняття права користування землями та класифікація його правових 

титулів.  

21. Окремі титули права землекористування, їх зміст та загальна 

характеристика. 

22. Особливості користування громадянами землями на умовах оренди.  

23. Наукові підходи до визначення поняття оренди земель.  

24. Поняття договору оренди земель та його умови.  

25. Особливості укладання договорів оренди земель.  

26. Суборенда земель. 

27. Проблеми набуття та реалізації громадянами права на земельний 

сервітут та емфітевзис.  

28. Поняття та види земельних сервітутів.  

29. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутутів.  

30. Наукові підходи до визначення поняття емфітевзису.  

31. Особливості укладання договорів емфітевзису. 

32. Теоретико-правові підходи до визначення гарантій прав громадян на 

землі.  

33. Наукові визначення поняття гарантій прав на землю.  

34. Законодавче визначення поняття гарантій прав на землю. 



 

35. Види гарантій прав громадян на землі.  

36. Гарантії захисту прав громадян на землі.  

37. Способи захисту прав громадян на землі.  

38. Гарантії, пов’язані з відшкодуванням збитків власникам землі та 

землекористувачам.  

39. Гарантії, пов’язані з розв’язанням земельних спорів. 

40. Проблеми удосконалення гарантій прав громадян на землі. 

41. Особливості цивільно-правової відповідальність за порушення прав 

громадян на землі.  

42. Майнова відповідальність осіб, винних у порушенні прав громадян на 

землі. 

43. Адміністративна відповідальність за порушення прав громадян на 

землі.  

44. Адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян 

на землі.  

45. Види адміністративних стягнень, що застосовуються до осіб, винних 

у порушенні прав громадян на землі.  

46. Порядок притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності. 

47. Кримінальна відповідальність за порушення прав громадян на землі.  

48. Злочини, що посягають на права громадян на землі.  

49. Види кримінальних санкцій, що застосовуються до осіб, винних у 

порушенні прав громадян на землі.  

50. Порядок притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 
 

 

1. Вставте пропущене слово: 

… – найважливіша частина навколишнього природного 

середовища, основний засіб виробництва у сільському 

господарстві, а також просторова база для розміщення галузей 

народного господарства. 

 

(у бланку відповідей 

подати слово) 

 

2. Вставте пропущене число: 

Землі України за основним цільовим призначенням поділяються 

на ... категорій. 

 

(у бланку відповідей 

подати числом) 

 

3. Вставте пропущене словосполучення: 

… – частина земної поверхні з установленими межами, певним 

місцем розташування, з визначеними правами. 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

4. 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. 

 

5. Які три правомочності власника складають зміст права власності? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

6. Вставте пропущене словосполучення: 

… – юридично забезпечена можливість визначати подальшу 

долю земельної ділянки шляхом вчинення щодо неї юридичних 

актів. 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

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

ділянку з 1 січня 2013 р. 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. 

 

8. Які форми права власності на землю визначені чинним законодавством 

України?  

1 право приватної власності; 

2 право комунальної власності; 

3 право державної власності; 

4 право колективної власності; 

5 право власності Українського народу; 

6 усі вище перераховані. 

 



 

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

А державна  1 громадяни України; 

В 

 

комунальна 2 особи без громадянства; 

3 держава; 

С приватна 4 юридичні особи; 

5 іноземці; 

6 територіальна громада. 

 

10. Держава реалізує права власника на землю через такі органи державної влади: 

1 Верховна Рада України; 

2 Верховна Рада АР Крим; 

3 Кабінет Міністрів України; 

4 Рада Міністрів АР Крим; 

5 Держгеокадастр України; 

6 місцеві державні адміністрації; 

7 сільські, селищні, міські, районні, обласні ради; 

8 державні органи приватизації. 

 

11. Суб’єктом права комунальної власності на землю є ... 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

12. Вставте пропущене словосполученням: 

… – жителі, об‘єднані постійним проживанням у межах села, 

селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними, або добровільне об‘єднання жителів кількох 

сіл, що мають єдиний адміністративний центр.  

 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

13. 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) 

 

14. З якого момента виникає право оренди земельної ділянки? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

15. Чи підлягає договір оренди земельної ділянки обов‘язковому нотаріальному 

посвідченню? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

16. Термін короткострокової оренди земельної ділянки може бути: 

1 не більше 5 років; 

2 не більше 3 років; 

3 не більше 2 років; 

4 не більше 10 років. 

 

17. Вставте пропущене число: 

Договір оренди земельної ділянки не може укладатись на строк 

більше ... років. 

 (у бланку відповідей 

подати числом) 

 

18. Форми орендної плати за користування земельною ділянкою: 



 

1 натуральна; 

2 грошова; 

3 відробіткова; 

4 відповіді 1, 2; 

5 відповіді 1-3. 

 

19. Вставте пропущене словосполученням: 

Розмір орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення державної або комунальної 

власності не може бути меншим  розміру ... . 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

20. Правовою основою справляння орендної плати за користування земельними 

ділянками державної або комунальної власності є ...  

1 Земельний кодекс України; 

2 Податковий кодекс України; 

3 Закон України «Про плату за землю»; 

4 Закон України «Про орендну плату за землю»; 

4 Методика обчислення плати за землю, затв. Постановою КМ України. 

 

21. Яким документом посвідчує право постійного користування земельною 

ділянкою? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

22. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають: 

1 підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної 

власності; 

2 громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та 

організації; 

3 релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку; 

4 все вище перераховане. 

 

23. 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. 

 

24. Вставте пропущене словосполученням: 

... – території із обмеженим режимом використання, що 

встановлюються навколо особливо цінних та/або вразливих 

об´єктів з метою їх охорони. 

 (у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

 

25. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А санітарно-захисні зони 1 територія й акваторія, де запроваджується 

особливий санітарно-епідеміологічний режим з 

метою запобігання погіршенню якості води джерел 

централізованого господарсько-питного 

водопостачання, а також з метою забезпечення 

охорони водопровідних споруд; 

В зони особливого режиму 2 території з обмеженим режимом землекористування, 



 

використання земель де забороняється розміщення об´єктів, пов´язаних з 

постійним перебуванням людей;  

С зона санітарної охорони 3 території з обмеженим режимом використання, які 

встановлюються навколо військових об´єктів з 

метою їх фізичної охорони, а також для захисту 

населення від впливу таких об´єктів. 

 

26. Зони санітарної охорони встановлюються навколо: 

1 об´єктів природно-заповідного фонду; 

2 геодезичних пунктів; 

3 джерел водопостачання; 

4 шкідливих підприємств (наприклад, підприємства хімічної та металургійної 

промисловості); 

5 військових об‘єктів; 

6 особливо захисних лісових ділянок. 

 

27. Яким документом посвідчується право на земельну частку (пай)? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

 

28. Документ, що посвідчує право на земельну частку (пай), підлягає 

обов‘язковій реєстрації в: 

1 сільській, селищній, міській раді; 

2 місцевій державній адміністрації; 

3 органі земельних ресурсів; 

4 адміністрації комунального сільськогосподарського підприємства. 

 

29. Мінімальний розмір орендної плати за земельну частку (пай) не може бути 

меншим: 

1 1% вартості земельної частки (паю); 

2 1,5% вартості земельної частки (паю); 

3 3% вартості земельної частки (паю); 

4 10% вартості земельної частки (паю). 

 

30. Форми орендної плати за земельну частку (пай): 

1 натуральна; 

2 грошова; 

3 відробіткова; 

4 відповіді 1, 2; 

5 відповіді 1-3. 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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, Оцінка національна за результатами складання 



 

бали екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Незараховано 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАБУТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ» 
 

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. 
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