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Загальний опис дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання ринку 
земель» є формування у студентів належного рівня знань у сфері 
правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із набуттям прав 
на землю, а також формування у студентів практичних навичок щодо 
самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з набуттям земельних 
прав. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи чинного 
земельного законодавства, правових проблем, що виникають у процесі 
набуття і реалізації земельних прав. 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання ринку земель» 
спрямована на формування у студентів належного рівня знань у сфері 
правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із набуттям 
земельних прав, становленням ринку земель у процесі реформування 
земельних правовідносин, а також формування у студентів практичних 
навичок щодо самостійного розв’язання проблем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати основні наукові здобутки теорії земельного права та узагальнення 
судової практики; вміти застосовувати отримані знання до конкретних 
життєвих ситуацій; юридично грамотно та аргументовано захищати 
певне правове рішення, викладати його в усній та письмовій формі; 
виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, 
знаходити шляхи їх вирішення. 

 
Теми лекцій: 

1. Суспільно-історичні та теоретико-правові засади формування 
ринку земель в Україні. 

2. Правові аспекти державної політики на ринку земель. 
3. Правове забезпечення інфраструктури ринку земель. 
4. Правове регулювання проведення земельних торгів. 



5. Правове забезпечення функціонування особливих сегментів 
ринку земель. 

6. Правове регулювання ринку земель зарубіжних країн. 
7. Аналіз сучасного стану регулювання процесу використання 

земельного потенціалу в контексті розвитку ринкових відносин.  
 

Теми занять: 
(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Суспільно-історичні та теоретико-правові засади формування 
ринку земель в Україні. 

2. Правові аспекти державної політики на ринку земель. 
3. Правове забезпечення інфраструктури ринку земель. 
4. Правове регулювання проведення земельних торгів. 
5. Правове забезпечення функціонування особливих сегментів 

ринку земель. 
6. Правове регулювання ринку земель зарубіжних країн. 
7. Аналіз сучасного стану регулювання процесу використання 

земельного потенціалу в контексті розвитку ринкових відносин.  
 
 


