
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система земельного права 

1. Основні категорії земельного права: земля, землі, земельна 

ділянка, земельний ресурс, ґрунт. Основні ознаки земель. Функції 

земель. Земля як основне національне багатство.  

2. Поняття земельного права як галузі права.  

3. Предмет земельного права.  

4. Поняття земельних правовідносин.  

5. Методи земельного права.  

6. Система земельного права як галузі права.  

7. Принципи земельного права: поняття і види.  

 

Задача 1.  

3 лютого 2009 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Королівство 

Нідерланди) ухвалив рішення щодо багаторічного спору між Україною та 

Румунією щодо розмежування континентального шельфу в районі острова 

Зміїний у Чорному морі. 

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключної морської 

економічної зони України і Румунії перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 

2004 року не дивлячись на те, що у 1997 році між Україною і Румунією було 

підписано Договір про добросусідство і співробітництво, де острів зміїний 

визнається територією України. 

16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-

меморандум. 

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважає, що острів 

Зміїний не є островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що Зміїний все ж 

таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних 

територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. відповідно. На 

переконання України, спірні території континентального шельфу необхідно 

поділити у пропорції 1 до 3, а саме: 53.3 тис кв.км – за Україною, 21,9 тис. кв. 

км. – за Румунією. 

За Ухвалою Міжнародного суду ООН, острів Зміїний визнаний територіє 

України. Однак він не може вважатися частиною прибережної лінії України при 

визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та 

виключної морської економічної зони. Тому острів Зміїний не дає підстав для 

розширення виключної морської економічної зони України за межі, визначені 

встановленою судом серединною лінією. Завдяки географічній конфігурації 

острів Зміїний не має ніякого впливу на можливе розширення виключної 

економічної зони України. На думку Голови Суду, врахування острова Зміїний 

означало б юридичний перегляд географії. 

 

Визначте характер суспільних відносин, що виникли у зв’язку з островом 

Зміїний? 

Чи є тут земельні правовідносини? 



Чи можна застосовувати норми земельного законодавства України до 

врегулювання спору щодо острова Зміїний? 

 

Задача 2.  

Позивач заявив позов про припинення права користування земельною 

ділянкою площею 212,26 кв. м., яка знаходиться у спільному користуванні 

Приватного підприємства “Бізнес-Гранд” та Виробничого житлового ремонтно-

експлуатаційного управління №5 м. Черкаси. Доповненням до позовної заяви 

від 27.07.2006 року № 654, позивач уточнив позовні вимоги і просить суд 

припинити Приватному підприємству “Бізнес-Гранд” право постійного 

користування земельною ділянкою, наданою згідно державного акту на право 

постійного користування землею № 345 від 09.10.2000 року, відносно земельної 

ділянки площею 212,26 кв.м.. Представник позивача позовні вимоги в засіданні 

суду підтримав з обставин викладених в позовній заяві та доповненні до 

позовної заяви. Відповідач, відзиву на позов до суду не надав, представник 

відповідача в засідання не з’явився.  

З матеріалів справи та пояснень представника позивача в засіданні суду 

вбачається, що відповідно до рішення Черкаської міської ради від 25.04.2000 

року №430, позивачу в постійне користування була надана земельна ділянка 

загальною площею 0,0283 га в спільне користування з державним комунальним 

підприємством виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним управлінням 

№5 м. Черкаси, під дитяче кафе на першому поверсі житлового будинку по бул. 

Шевченка, 195. На цю земельну ділянку позивачу був виданий державний акт 

на право постійного користування землею від 09.10.2000 року № 345. Рішенням 

відповідача від 06.06.2003 року №3-372 позивачу було, із загальної кількості 

землі 283 кв.м., змінено використання частини земельної ділянки площею 70,74 

кв. м., що розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 195. 

Земельна ділянка, площею 70,74 кв.м., надавалася під розміщення літньої 

тераси в оренду на 25 років в спільне використання з комунальним 

підприємством, “Виробничо житлове ремонтно-експлуатаційне управління №5 

м. Черкаси”. 11 липня 2003 року сторони уклали договір оренди земельної 

ділянки загальною площею використання 70,74 кв.м. 

20.01.2005 року позивач продав кафе ТОВ “Сладкарниця”, що 

підтверджується договором купівлі-продажу від 20.01.2005 року. Відповідно до 

ст. 120 Земельного кодексу України до ТОВ “Сладкарниця” перейшло право 

користування земельною ділянкою. Таким чином, з часу продажу кафе у 

позивача немає правових підстав користування земельною ділянкою 212,26 

кв.м. (283 кв.м – 70,74 кв.м.). 

Відповідно до п. “а” ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України підставою 

для припинення права користування земельною ділянкою є добровільна 

відмова від права користування земельною ділянкою. Листом від 21.10.2005 

року за № 923 позивач надіслав відповідачу пропозицію про добровільну 

відмову від земельної ділянки та про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою площею 212,26 кв.м. На лист відповідач не 

відреагував, відповіді не дав, рішення про припинення права користування 

земельною ділянкою не прийняв. Майже протягом 1,5 року позивач, не маючи в 

користуванні земельної ділянки, продовжує сплачувати земельний податок. 



 

Визначте характер суспільних відносин, що виникли у цьому спорі? 

Чи є тут земельні правовідносини? 

Які методи правового регулювання можуть бути використані для 

вирішення цієї справи по суті? 

 

Задача 3.  

Відповідно до рішення XI сесії XXIII скликання Княжицької сільської 

ради від 28 грудня 1999 року за №68, відповідачу було надано у постійне 

користування земельну ділянку площею 2,719 га для розміщення автодрому та 

видано Державний акт на право постійного користування землею серії II-КВ № 

001853. Державний акт на право постійного користування землею 

зареєстрований в Книзі реєстрації державних актів на право постійного 

користування землею за № 166. Зазначена земельна ділянка надана відповідачу 

у постійне користування з визначенням її цільового призначення – для 

розміщення автодрому. 

В ході розгляду спору судом встановлено, що спірна земельна ділянка 

була передана відповідачу в 1999 році, однак до цього часу вона не 

використовується за цільовим призначенням. Крім того, відповідачем не 

вживаються заходи щодо належної охорони цієї земельної ділянки від 

сторонніх осіб. Недбалість відповідача призвела до завалення земельної 

ділянки сміттям, що погіршує стан землі, створює несприятливу санітарно-

епідеміологічну ситуацію в районі та порушує норми земельного 

законодавства. 

На адресу позивача неодноразово надходили скарги від власників 

суміжних з відповідачем земельних ділянок (зокрема від ТОВ "Трудар ЛПБ і К" 

та ТОВ "Княжий Маєток") про порушення відповідачем порядку 

землекористування та норм земельного законодавства України, що 

безпосередньо порушує права власників суміжних земельних ділянок, а також 

санітарно-епідеміологічні та екологічні норми. 

10.03.2006 року Броварською державною екологічною регіональною 

інспекцією Державного управління екології та природних ресурсів в Київській 

області за фактом порушення відповідачем екологічних норм (зокрема ст. 17 

Закону України "Про відходи" та ст.35 Закону України "Про охорону земель") 

було складено протокол та направлено відповідачу припис про усунення 

виявлених порушень в термін до 01.05.2006 року. 

Крім того, 25.05.2006р. управлінням з контролю за використанням та 

охороною земель у Київській області проведено перевірку дотримання 

відповідачем вимог земельного законодавства та встановлено, що на земельній 

ділянці не вживаються заходи по боротьбі з бур’янами. Броварська 

райдержадміністрація звернулась до відповідача з листом від 02.06.06р. 

№268/07-10, і, відповідно, до ст. 21 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", з метою раціонального використання земель запропонувала 

відмовитися від земельної ділянки та передати її до земель запасу, однак лист 

був залишений відповідачем без відповіді та реагування. 

 

Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі? 



 

Задача 4.  

У липні 2003 року Львівське державне лісогосподарське підприємство 

звернулося до господарського суду Львівської області з позовом до 

Брюховецької селищної ради про визнання недійсним рішення № 246 від 

13.07.2000 року "Про вилучення земельної ділянки з користування Львівського 

лісопаркового господарства за його згодою". 

Позовні вимоги обґрунтовувались невідповідністю вказаного рішення 

вимогам ст.ст. 19, 31 Земельного кодексу України (далі – ЗК України), згідно 

яких вилучення земель лісогосподарських підприємств і організацій 

здійснюється з метою передачі їх у власність або надання у користування 

громадянам, підприємствам установам, організаціям і може проводитися за 

умови відшкодування в повному обсязі збитків, передбачених розділом IV ЗК 

України. 

Відповідач та третя особа на стороні відповідача – ТОВ "Оріон-Експорт" 

проти позову заперечували, посилаючись на безпідставність позовних вимог та 

відповідність спірного рішення вимогам закону. 

 

Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі? 

Чи є тут земельні правовідносини? 

Чи можна застосувати норми земельного законодавства до вирішення 

цієї справи по суті? 

 

Задача 5.  

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 17.09.71 

р. № 1147 Обласному управлінню торгівлі відведено для проектування, 

будівництва та обслуговування майнового комплексу Будинку торгівлі 

”Південний Буг” земельну ділянку площею 3 га, обмежену вулицями: проспект 

Леніна, вул. Комсомольська, вул. Севастопольська та вул. 8-ою Слобідською. 

Рішенням від 13.09.2002 р. № 839 Миколаївська міська рада надала ВАТ 

„Будинок торгівлі „Південний Буг” дозвіл на виконання проектних та 

ремонтно-будівельних робіт по реконструкції Будинку торгівлі ”Південний 

Буг” та зобов’язала розробити та погодити робочий проект. 

Головним управлінням містобудування та архітектури ВАТ „Будинок 

торгівлі „Південний Буг” надано архітектурно-планувальне завдання на 

виконання проектних робіт по реконструкції торговельного центру від 15.11.02 

р. № 125, яке передбачало облаштування стоянок для паркування 

автотранспорту, згідно з чинними нормами та розміщення на території перед 

торговим центром безоплатного підземного багатоярусного охоронюваного 

паркінгу з організацією в’їзду з вул. Комсомольської з подальшим 

благоустроєм прилеглої території. 

ВАТ „Будинок торгівлі „Південний Буг” складений ескізний проект 

”Реконструкція Будинку торгівлі ”Південний Буг”, який затверджений 

головним архітектором міста, архітектором Ленінського району м. Миколаєва 

та начальником головного управління містобудування та архітектури 

Миколаївського міськвиконкому.  



Зазначений проект реконструкції Будинку торгівлі ”Південний Буг” 

передбачає, що багатоярусний підземний паркінг на 619 автомашин 

розміщується на земельній ділянці, розташованій перед Будинком торгівлі по 

проспекту Леніна, ріг вул. Комсомольської, і в процесі виконання земельних 

робіт, облаштування будівельного майданчика та єдиного в’їзду з боку вул. 

Комсомольської дана територія буде повністю поглинута.  

02.12.2005 р. листом № 17/3968 головного управління містобудування та 

архітектури Миколаївської міської ради було підтверджено наявність 

містобудівної можливості реконструкції Будинку торгівлі з будівництвом 

двоповерхового паркінгу по вул. Комсомольської, ріг вул. проспект Леніна. 

 

Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі? 

Чи є тут земельні правовідносини? 

Чи можна застосовувати норми земельного законодавства до вирішення 

справи по суті? 

 

Задача 6.  

Позивач звернувся до суду із адміністративним позовом про визнання за 

ТОВ "Таміра" права на користування земельною ділянкою за адресою м. 

Харків, вул. Клочківська 197, закріпленого у договорі оренди землі від 

28.03.2006 року, зареєстрованому в державному реєстрі земель за 

№140667100046, про визнання протиправним та скасування рішення другої 

сесії Харківської міської ради п’ятого скликання в частині скасування рішень 

Харківської міської ради щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для 

забудови (п. п. 2,3 Додатку №1 до рішення №40/06 від 31 травня 2006 року). 

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що 

відповідач на порушення умов договору, укладеного між Харківською міською 

радою та ТОВ "Таміра", на порушення вимог Земельного кодексу України, 

Закону України "Про оренду землі", перевищив повноваження, надані 

відповідачу Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

скасував рішення щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для забудови. 

На думку позивача, питання про скасування рішень міської ради не входить до 

компетенції відповідача, скасовані рішення приймались із додержанням 

процедури надання міською радою земель житлової та громадської забудови та 

з дотриманням вимог чинного законодавства. Позивач наполягає, що були 

враховані суспільні та особисті інтереси під час планування та забудови 

території та посилається на погодження депутата міської ради відповідного 

округу про вибір земельної ділянки для проектування та будівництва 

торгівельного центру “Будинок електроніки” з гостьовою автостоянкою, та 

вважає, що відповідач неправомірно послався на припис прокурора від 

23.12.2005 року, оскільки дію припису на час пленарного засідання сесії було 

зупинено ухвалою Київського районного суду м. Харкова. 

Відповідач заявлений адміністративний позов не визнав, надав суду 

заперечення, в яких, обґрунтовуючи правомірність рішення другої сесії 

Харківської міської ради п’ятого скликання в частині скасування рішень 

Харківської міської ради щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для 

забудови (п.п. 2, 3 Додатку №1 до рішення №40/06 від 31 травня 2006 року), 



зазначивши, що відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" до компетенції міських рад відноситься 

врегулювання питань земельних відносин. Розпорядження землями у межах 

відповідного населеного пункту у відповідності до ст.12 Земельного кодексу 

України є виключною компетенцією міських рад, тому оскаржене рішення 

органу місцевого самоврядування, на думку відповідача, прийнято в межах 

своїх повноважень. Відповідач також, посилається на те, що він має право 

вносити зміни та скасовувати раніше прийняті рішення, якщо вони прийняті із 

порушенням порядку надання в користування земельних ділянок на правах 

оренди. 

Зазначені рішення, прийняті Харківською міською радою четвертого 

скликання, на думку відповідача, також суперечать вимогам статті 18 Закону 

України “Про планування і забудову територій” в частині неврахування 

приватних та громадських інтересів під час планування і забудови земельної 

ділянки у м. Харкові, що потягло численні скарги членів територіальної 

громади м. Харкова в органи державної та виконавчої влади, місцевого 

самоврядування; вимогам статті 52 Земельного кодексу України, оскільки на 

його думку, земельна ділянка, надана позивачу для будівництва, знаходиться в 

зеленій зоні відпочинку мешканців прилеглих будинків і, у відповідності з 

статтями 50, 51 зазначеного Кодексу, належить до земель рекреаційного 

призначення, на яких заборонена діяльність, що перешкоджає використанню їх 

за призначенням та негативно впливає або може вплинути на природний стан 

цих земель; вимогам статті 18 Закону України "Про автомобільні дороги", яка 

забороняє розташування будь-яких об’єктів, будівель, споруд або їх частин у 

межах "червоних ліній".  

 

Визначте характер суспільних відносин, що виникли у цій справі? 

Чи є тут земельні правовідносини? 

Чи можна поширити норми земельного права на регулювання цих 

правовідносин? 

Які методи правового регулювання можуть бути застосовані до 

врегулювання цього спору? 

 

Задача 7.  

У грудні 2004 року гр. Л звернувся до суду зі скаргою на дії археологічної 

інспекції управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, 

посилаючись на те, що 15.11.2004 він звертався до археологічної інспекції із 

заявою про надання висновку щодо можливості приватизації присадибної 

ділянки.  

У відповідь на свою заяву гр. Л отримав лист від 25.11.2004 за N 1953, у 

якому його повідомлено про відмову у задоволенні прохання з тих підстав, що 

заявник не має права на користування земельною ділянкою із-за відсутності у 

нього правовстановлюючого документа на дану земельну ділянку. Відмову 

археологічної інспекції у наданні висновку вважає необґрунтованою і такою, 

що порушує його право на приватизацію присадибної земельної ділянки. 

Просив суд визнати дії археологічної інспекції неправомірними та зобов'язати 



археологічну інспекцію надати висновок про можливість приватизації даної 

земельної ділянки.  

 

Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі? 

Чи є тут земельні правовідносини як предмет земельного права? 

Визначте місце та роль земельного права серед інших галузей правової 

системи України? 
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Тема 2. Право власності на землю 

 

1. Поняття, особливості та основні ознаки права власності на землі.  

2. Об'єкти права власності на землю.  

3. Суб'єкти права власності на землю.  

4. Зміст права власності на землі в Україні.  

5. Форми власності на землю в Україні.  

6. Права та обов’язки власників земельних ділянок. 

 

Задача 1 

Олексієнко С. вирішив продати належну йому на праві приватної 

власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, 

оскільки у зв’язку із погіршенням стану здоров’я більше не міг її обробляти. 

Він із покупцем земельної ділянки Пакратовим М. звернувся до нотаріуса для 

посвідчення договору купівлі-продажу. Але приватний нотаріус відмовив у 

посвідченні даного договору, оскільки, на його думку, відповідно до чинного 

законодавства забороняється відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, і такий договір буде недійсним. Тоді 

Олексієнко С. запропонував обміняти земельну ділянку на автомобіль 

Панкратова М. із доплатою, але і в посвідченні даного договору їм було 

відмовлено нотаріусом.  

Громадяни звернулись за роз’ясненнями до районного відділу земельних 

ресурсів. 

 

Визначити особливості даних правовідносин. 

На яких положеннях земельного законодавства базується відмова 

нотаріуса посвідчити договори? 

На які земельні ділянки розповсюджується заборона щодо їх відчуження? 

Які наслідки укладення угод із порушенням цієї заборони? 

Дати відповідь громадянам. 

 

Задача 2 

Громадянка Охріменко Г. на земельній ділянці, переданій їй на праві 

приватної власності для обслуговування жилого будинку і господарських 

споруд (присадибній ділянці), встановила торговий кіоск. Під час проведення 

перевірки старший державний інспектор з використання та охорони земель 

склав протокол про притягнення громадянки до відповідальності у вигляді 



штрафу за використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та за 

самочинне будівництво. Крім того, громадянка Охріменко Г. була попереджена 

про те, що у випадку неусунення даних порушень її позбавлять права власності 

на земельну ділянку.  

Охріменко Г. оскаржила постанову державного інспектора про 

притягнення її до відповідальності до суду. Вона вважає, що як власниця має 

право будувати на земельній ділянці. 

 

Окреслити коло правовідносин, що виникають. 

Які права та обов’язки мають власники земельних ділянок? 

Чи мають місце в даному випадку порушення земельного законодавства? 

В яких випадках передбачено припинення права власності на земельну 

ділянку? Який порядок примусового припинення права на земельну ділянку? 

Вирішити справу. 

 

Задача 3 

Мешканець міста Києва Гарбузюк Р. побудував на прибудинковій 

території багатоквартирного будинку, в якому проживає, гараж для свого 

автомобіля, розширив балкон своєї квартири на першому поверсі і влаштував 

сховище для зберігання продуктів. Група мешканців звернулася із скаргою на 

дії Гарбузюка Р. до житлово-експлуатаційної контори із вимогою розібрати 

незаконні, на їх думку, споруди. Гарбузюк Р. пояснив, що він приватизував 

свою квартиру і як власник квартири має право використовувати прилеглу 

територію на власний розсуд, споруджений гараж є тимчасовою будівлею і 

його будівництво було погоджено з керівником житлово-експлуатаційної 

контори.  

 

Визначити особливості правовідносин, що склалися. 

Які права мають мешканці багатоквартирних жилих будинків на 

прибудинкові території? Хто має право розпоряджатися даними земельними 

ділянками?   

Розглянути варіант, коли громадянами приватизованого 

багатоквартирного будинку буде створено об’єднання співвласників? 

Вирішити справу. 

 

Задача 4 

Житель міста Кагарлик Тарасенко А. звернувся до сільської ради с. 

Шарки із заявою про приватизацію земельної ділянки розміром 0,75 га, на якій 

розташовані належні йому на праві приватної власності житлова будівля і 

господарські споруди, подаровані сестрою. 

Рада відмовила громадянину, оскільки він постійно не проживає в селі і 

не має досвіду роботи у сільському господарстві. Крім того, з’ясувалося, що він 

є членом садівничого товариства, в якому приватизував земельну ділянку 

розміром 0,06 га, а також звернувся до міської ради з проханням передати йому 

земельну ділянку у приватну власність для будівництва гаража.  

Громадянин Тарасенко А. звернувся до суду. 

 



Розкрити особливості даних правовідносин. 

Чи має право громадянин Тарасенко А. на приватизацію земельної 

ділянки? 

Визначити процедури, за якими в даному випадку повинні бути передані 

земельні ділянки у приватну власність.  

Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 5 

Громадянин Російської Федерації Сидоров М. отримав у спадщину за 

заповітом будинок у хуторі Покровський і звернувся до сільської ради із заявою 

про приватизацію присадибної земельної ділянки, оскільки спадкодавцем у свій 

час вона не була приватизована.  

Рішенням ради йому було відмовлено у задоволені заяви у зв'язку із тим, 

що він, як іноземний громадянин, не може набувати право власності на землю в 

Україні. Рада запропонувала надати дану земельну ділянку на умовах оренди. 

 

Розкрити особливості даних правовідносин. 

Які суб’єкти права приватної власності визначені земельним 

законодавством? 

Чи передбачає Земельний кодекс України можливість набуття 

іноземцями права власності на земельні ділянки в Україні? 

Чи могла б земельна ділянка перейти у спадщину до іноземного 

громадянина, якщо б вона належала спадкодавцеві на праві приватної 

власності? 

 

Задача № 6 

До вас за юридичною консультацією звернувся голова гаражно-

будівельного кооперативу громадянин Сидоров І.М. Він пояснив, що 

відповідно до рішення Синяківської сільської ради від 12 вересня 2001 року 

гаражно-будівельному кооперативу "Політ" було виділено земельну ділянку на 

праві постійного землекористування. У зв'язку із постійною занятістю на інших 

об'єктах, голова кооперативу не мав можливості оформити правовстановлюючі 

документи. Така можливість з"явилась у нього лише у травні 2002 року, але у 

структурному підрозділі Центру державного земельного кадастру при 

Держкомземі України йому відмовили в оформленні та видачі державного акта 

на право постійного користування землею, посилаючись на те, що після 

введення в дію нового ЗК України гаражно-будівельний кооператив не може 

бути суб'єктом права постійного користування. 

 

Визначити коло суспільних правовідносин. 

Які суб'єкти права постійного користування земельними ділянками 

визначені земельним законодавством. 

Проаналізуйте дії представника Центру державного земельного 

кадастру при Держкомземі України.  

Підготуйте обґрунтовану відповідь. 
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Тема 3. Право землекористування та його види 

1. Поняття, особливості та принципи права землекористування.  

2. Види права землекористування. 

3. Право постійного землекористування.  

4. Право орендного землекористування.  

5. Умови та порядок укладення договору оренди земельної ділянки. 

6. Право концесійного землекористування.  

7. Права та обов'язки землекористувачів та межі належного 

здійснення своїх прав і обов'язків землекористувачами.  

 

Задача 1. 

Громадянин Василь Сіренко отримав у власність для ведення 

фермерського господарства земельну ділянку площею 3 га, до якої увійшла 

земельна ділянка лісогосподарського призначення із ліском площею 0,80 га. 

Після виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) Василь 

Сіренко заборонив односельцям збирати гриби та ягоди в лісі, розташованому 

на його земельній ділянці. 



Зазначені дії Василя Сіренка оскаржила до суду Ольга Васильченко. В 

суді вона довела факт того, що Василь Сіренко відібрав у неї два кошики 

суниць, зібраних у ліску, вважаючи ці ягоди своєю власністю. 

 

Визначте коло правовідносин. 

Чи правомірні дії Василя Сіренка? 

Які обов’язки покладаються на власників земельних ділянок та 

землекористувачів? 

Чи мала право Ольга Васильченко збирати ягоди на приватній земельній 

ділянці? 

Чи підлягає позов Ольги Васильченко задоволенню? 

Вирішіть справу. 

 

Задача 2. 

Громадянин Іван Костін звернувся із скаргою до сільської Ради на свого 

сусіда Петра Козуба. 

У своїй скарзі Іван Костін зазначив, що Петро Козуб на межі їх земельних 

ділянок насадив плодові дерева, які заважають проникненню сонця до його 

теплиці, що призвело до загибелі рідкісної колекції троянд. 

Крім цього, цілу осінь Петро Козуб систематично спалює на своїй 

земельній ділянці опале листя і повністю задимлює двір Івана Костіна, у якого 

троє неповнолітніх дітей.  

На всі проханням Івана Костіна щодо ліквідації незручностей Петро 

Козуб відповідає, що це його земельна ділянка і він буде робити на ній “все, що 

вважатиме за потрібне”. 

З врахуванням зазначеного Іван Костін просить термінового “вжити 

заходів” до його сусіда. 

 

Визначте коло правовідносин. 

Які права та обов’язки власників та користувачів сусідніх земельних 

ділянок? 

Чи порушує вимоги чинного законодавства Петро Козуб, здійснюючи 

зазначену діяльність на власній земельній ділянці? 

Яке рішення має прийняти сільська Рада? 

Яким чином Іван Костін може захисти свої права? 

 

Задача 3. 

Фермерське господарство “Успіх” уклало договори оренди земельних 

часток (паїв) із десятьма селянами строком на п’ять років. По завершенню 

строку договору оренди при поверненні земельних ділянок селяни з’ясували, 

що Фермерське господарство не дотримувалось сівозмін, зокрема протягам 

кількох років підряд сіяло соняшник, що призвело до виснаження ґрунтів та 

значної втрати їх родючості. 

Вважаючи свої права порушеними, селяни звернулись до Фермерського 

господарства “Успіх” з вимогою відновити стан земельної ділянки або 

компенсувати збитки, заподіяні виснаженням ґрунтів. 



Голова Фермерського господарства Павло Грошовитий відмовився 

виконати вимоги селян, зазначаючи, що в договорах оренди земельних часток 

(паїв) не зазначалось обов’язку Фермерського господарства зберігати родючість 

ґрунтів. Крім того, протягом п’яти років він сплачував селянам оренду плату, за 

рахунок якої вони і повинні відновити родючість своїх земельних ділянок. 

З метою захисту свої прав селяни звернулись до суду. 

 

Визначте коло правовідносин. 

Сформулюйте поняття та види обов’язків власників земельних ділянок 

та землекористувачів. 

Які обов’язки і якими правовими актами покладаються на орендарів та 

орендодавців земельних часток (паїв)? 

Чи правомірні дії Фермерського господарства “Успіх”? 

Чи порушені права селян – орендодавців земельних часток (паїв)? 

Яке має бути рішення суду? 
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Тема 4. Припинення прав на землю 

1. Загальні підстави припинення права власності на землю.  

2. Підстави припинення права користування земельною ділянкою. 

3. Способи і порядок припинення права власності на землю та права 

користування земельною ділянкою.  



4. Примусове припинення прав на землю. 

5. Особливості застосування спеціальних підстав припинення права 

власності на землю.  

6. Умови припинення права постійного землекористування 

юридичних осіб державної та комунальної власності.  

7. Порядок узгодження вилучення та викупу земельних ділянок. 

Порядок вилучення особливо цінних земель. 

 

Задача 1. 

ПП Василенко з метою ведення підприємницької діяльності розмістив на 

території міста кіоск для продажу непродовольчих товарів. Згодом в результаті 

перевірки проведеної інспектором Державної інспекції з контролю за 

використанням і охороною земель на Василенка було накладено штраф за 

самовільне заняття земельної ділянки. Пізніше прокурор звернувся до суду з 

позовом в інтересах міської ради про повернення самовільно-занятої земельної 

ділянки. В судовому засіданні Василенко пояснив, що він має дозвіл управління 

містобудування та всі необхідні погодження, оскільки влаштований ним кіоск 

не мав фундаменту то його розміщення носило законний характер. Окрім того, 

на думку Василенка правомірність розміщення кіоску обумовлюється його 

розташуванням на землях житлової забудови, оскільки пункти продажу 

непродовольчих товарів повинні супроводжувати місця проживання населення, 

а також те, що рішення про надання земельної ділянки під його розміщення є 

документом дозвільного характеру, отримання якого не передбачено чинним 

законодавством.  

 

Визначити коло правовідносин. 

Чи правомірні дії Василенка?  

Вирішити справу.  

 

Задача 2. 

ТОВ “Північвугілля” використовує земельну ділянку для промислових 

потреб. Одного разу на підприємство з’явився державний інспектор з контролю 

за використанням і охороною земель і почав вимагати у керівника ВАТ 

“Північвугілля” документи, які б посвідчували право ТОВ “Північвугілля” на 

використання земельної ділянки. У відповідь на вимоги інспектора керівник 

товариства пояснив, що рішенням Підгайської міської ради, прийнятим ще у 

1988 році, земельна ділянка була надана у користування підприємству 

“Прогрес”, правонаступником якого є ТОВ “Північвугілля”. Тому, на думку 

керівника останнього, товариство використовує земельну ділянку на законних 

підставах.  

Отримавши таку відповідь, державний інспектор склав протокол про 

вчинення керівника ТОВ “Північвугілля” до адміністративної відповідальності 

за самовільне заняття земельної ділянки.  

Пізніше прокурор в інтересах Підгайсьокої міської ради звернувся до 

суду з позовом до ТОВ “Північвугілля про звільнення самовільно-занятої 

земельної ділянки.  

 



Визначте коло правовідносин. 

Чи підлягає позов задоволенню?  

Вирішити справу.  

 

Задача 3. 

За рішенням Теплицької міської було надано земельну ділянку розміром 

0,12 га громадянину Міщуку на умовах оренди. Оскільки ця земельна ділянка 

знаходилася біля траси, на ній містилися зелені насадження. Отримавши 

земельну ділянку у користування на умовах оренди, громадянин Міщук 

вирішив ліквідувати зелені насадження, оскільки на його думку вони втратили 

естетичні властивості. Після ліквідації зазначених насаджень щодо Міщука 

було складно протокол про адміністративне правопорушення, а прокурор міста 

звернувся до суду з позовом про відшкодування заподіяних Міщуком збитків 

внаслідок знищення зелених насаджень.  

В судовому засіданні Міщук пояснив, що земельна ділянка була надана 

йому на умовах оренди, а тому він має право володіти і користуватися нею на 

власний розсуд. Зелені насадження перешкоджали йому здійснювати ці права, 

що і послужило приводом для їх знесення.  

 

Визначте коло суспільних правовідносин?  

Чи правомірні дії громадянина Міщука? 

Вирішіть справу.  
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Тема 5. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства 

1. Поняття та особливості юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення.  

2. Поняття земельного правопорушення.  

3. Склад земельного правопорушення як підстава для юридичної 

відповідальності.  

4. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

відповідальність  

5. Кримінальна відповідальність за відповідні види порушення 

земельного законодавства.  

6. Адміністративна відповідальність за порушення земельного 

законодавства.  

7. Визнання недійсності угод щодо земельних ділянок та особливості 

застосування цивільно-правової відповідальності за порушення земельного 

законодавства.  

8. Можливості застосування дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності за правопорушення у земельних відносинах. 

9. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок та позбавлення 

прав на землю. 

 

Задача 1. 

До районної прокуратури звернулась із скаргою вчителька сільської 

школи Любов Орлова і повідомила, що, як і всі вчителі, вона має земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,60 га. Від 

сплати земельного податку вона була звільнена як мати трьох дітей. 

В грудні цього року рішенням сільської Ради було встановлено, що 

максимальні розміри земельних ділянок для ведення особистого селянського 



господарства особами, які не працюють в сільськогосподарському кооперативі 

“Відродження”, становлять не більше 0,25 га. Надлишки земель протягом трьох 

місяців мають бути передані до створеного сільською Радою резервного фонду 

земель. 

Крім цього, з метою наповнення сільського бюджету для проведення 

капітального ремонту школи цим же рішенням сільської Ради були скасовані 

всі пільги із плати за землю. 

 

Визначте коло правовідносин. 

Які повноваження сільських рад у сфері регулювання земельних відносин? 

Чи правомірне рішення сільської Ради? 

Які повноваження прокуратури у сфері регулювання земельних відносин? 

Яким чином Любов Орлова може захистити свої права? 

Вирішіть справу. 

 

Задача 2. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації у фермерів 

Олега Павлова та Івана Гусіна було вилучено по 1 га ріллі, а у 

Сільськогосподарського виробничого кооперативу “Зоря” – 2 га ріллі для 

будівництва лікарняного комплексу. Із вказаними особами питання вилучення 

земель не погоджувались, питання про компенсацію збитків не розглядались. 

Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” 

звернулись до Вашої юридичної фірми із проханням надати юридичну 

консультацію щодо правомірності дій голови районної державної адміністрації. 

 

Визначте коло правовідносин. 

Які повноваження районних державних адміністрацій у сфері 

регулювання земельних відносин? 

Чи правомірне розпорядження голови районної державної адміністрації? 

Як Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” 

можуть захисти свої права?  

 

Задача 3. 

У зв’язку з необхідністю проведення реконструкції державного 

комерційного підприємства “Хімволокно” постала потреба в додатковому 

виділенні земельних ділянок прощею 3 га. 

Міністерство, якому підпорядковане державне комерційне підприємство 

“Хімволокно”, прийняло рішення про надання підприємству в постійне 

користування 3 га земель для будівництва нової котельні та складських 

приміщень за рахунок земель запасу. 

Дізнавшись про зазначене рішення Міністерства, природоохоронний 

прокурор вніс протест, мотивуючи його тим, що зазначені 3 га земель виділені 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які в першу чергу 

повинні надаватись для потреб сільськогосподарського виробництва, а не 

спорудження промислових об’єктів. 

 

Визначте коло правовідносин. 



Які повноваження центральних органів державної виконавчої влади в 

сфері регулювання земельних відносин? 

Чи правомірне рішення Міністерства? 

Чи обґрунтований протест прокурора? 

Вирішіть справу. 
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Тема 6. Склад і категорії земель в Україні 

1. Поняття земельного фонду України.  

2. Склад земель в Україні.  

3. Правовий режим земель.  

4. Категорії земель в Україні.  

- Землі сільськогосподарського призначення.  

- Землі житлової та громадської забудови.  

- Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення. Землі оздоровчого призначення.  

- Землі рекреаційного призначення.  

- Землі історико-культурного призначення.  

- Землі лісогосподарського призначення.  

- Землі водного фонду.  

- Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення.  

5. Правовий режим земель запасу. 

6. Встановлення та зміна цільового призначення земель. Наслідки 

порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель. 

 

Задача 1 



Сильним вітром було зруйновано опору лінії електропередач Київських 

магістральних електромереж, у зв’язку із цим виникла необхідність проведення 

ремонтних робіт із застосуванням важкої будівельної техніки. Працівники ДП 

НАЕК “Укренерго”, що прибули для проведення будівельних робіт, не були 

допущені на земельну ділянку керівником та працівниками фермерського 

господарства “Калинівське” – орендаря земельної ділянки. 

Через два дні, незважаючи на заперечення ФГ “Калинівське”, ремонтні 

роботи були проведені, при цьому були пошкоджені посіви 

сільськогосподарських культур. Фермерське господарство звернулося до 

районної прокуратури із вимогою притягти працівників ДП НАЕК “Укренерго” 

до кримінальної відповідальності за самоуправство та вжити заходів до 

відшкодування заподіяних господарству збитків.  

 

Визначити коло суспільних правовідносин. 

Чи правомірно фермерське господарство заперечувало проти проведення 

робіт? 

Який правовий режим земельних ділянок, необхідних для розміщення та 

обслуговування високовольтних ліній електропередач? 

Яке рішення повинен прийняти прокурор? 

 

Задача 2 

До Київської обласної державної адміністрації звернувся 

Гейдельберзький університет (Німеччина) з клопотанням про надання йому в 

користування на умовах оренди земельної ділянки в межах зони відчуження 

для проведення наукових досліджень, пов’язаних із вивченням впливу радіації 

на екологічні системи. 

Київська обласна державна адміністрація своїм листом повідомила, що не 

має повноважень із надання в оренду відповідної земельної ділянки і порадила 

звернутися до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Міністерство, у свою чергу, також вказало, що не уповноважене вирішувати 

поставлене питання. 

 

Визначити коло суспільних правовідносин. 

Який орган уповноважений приймати рішення в описаній ситуації? 

Який порядок надання земельних ділянок в користування для проведення 

наукових досліджень? 

 

Задача 3 

ВАТ “Цегельний завод “Будматеріал” уклало із громадянами – 

власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених 

в рахунок земельних часток (паїв), договори оренди цих ділянок для 

видобування глини, необхідної для виробництва цегли. Договорами 

передбачалося, що по закінченню терміну оренди орендар зобов’язується 

провести рекультивацію порушених земель і повернути їх у стані, не гіршому 

порівняно із тим, в якому ділянки були передані в користування. 



Районна філія Центру державного земельного кадастру відмовила у 

державній реєстрації договорів оренди землі, посилаючись на те, що сторони 

порушили порядок зміни цільового призначення земельної ділянки. 

Дії філії Центру ДЗК орендар оскаржив до адміністративного суду. 

Адміністративний суд повернув позовну заяву без розгляду, вважаючи, 

що справа адміністративному суду не підсудна. Ухвала адміністративного суду 

була оскаржена позивачем до апеляційного адміністративного суду. 

 

Визначити коло суспільних правовідносин. 

Який суд повинен розглядати справу? 

Чи підлягає позов задоволенню? 

 

Задача 4. 

ТОВ "Укрфінком" 26 липня 2001 року уклала із КСП "Бориспільське" 

договір купівлі-продажу його сукупних валових активів (цілісного майнового 

комплексу). Разом зі спорудами до "Укрфінкому" перейшло і право постійного 

користування двома земельними ділянками загальною площею 203 гектари. 

Компанія звернулася до Бориспільської райдержадміністрації Київської області 

із заявою про зміну цільового призначення ріллі на землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення і 

переоформлення права постійного користування земельними ділянками на 

право власності на них шляхом безоплатної передачі зазначених площ 

"Укрфінкому". 

19 жовтня 2005 року Бориспільська райдержадміністрація відмовила ТОВ 

"Укрфінком", аргументуючи своє рішення тим, що "Укрфінком" — не 

сільськогосподарське підприємство, а тому не має права на отримання у 

власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Земельний 

кодекс, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, обмежив коло осіб, які 

можуть набувати право постійного користування земельними ділянками.  

Більше того, наприкінці 2004 року Бориспільська райдержадміністрація 

своїми розпорядженнями самовільно передала половину земель ТОВ 

"Укрфінком" в оренду на 49 років для ведення підсобного сільського 

господарства приватним підприємствам, — "Блік-С 2004" і "Принт", а частину 

— у власність громадянам із цією ж метою. 

ТОВ "Укрфінком" звернулися до... Автозаводського суду м. Кременчука 

Полтавської області, і той зобов’язав Бориспільську райдержадміністрацію 

повністю задовольнити вимоги "Укрфінкому". 

 

Визначте коло суспільних відносин.  

Вирішіть справу. 

 

Задача 5. 

Шведська компанія ІКЕА звернулась до КМДА з клопотанням про 

виділення їй земельної ділянки для будівництва торговельно-розважального 

комплексу. Зазначена земельна ділянка розташована в межах міста і засаджена 

лісами першої категорії.  



Готуючи проект розпорядження "Про узгодження продажу, вилучення і 

передачі в постійне користування земельних ділянок" КМДА внесла пункт про 

вилучення у військових частин Міністерства оборони України земельних 

ділянок площею 100,5 га (на яких розташовано 8 військових містечок) і 

передачі її в користування "Київзеленбуду" в особі Дарницького лісопаркового 

господарства для заліснення. 

 

Визначте коло суспільних відносин.  

Вирішіть справу. 

 

Задача 6. 

Державний інспектор районної інспекції по земельних ресурсах 

встановив, що з території танкового полігону військової частини А 2331, яка 

дислокується на території даного району, автомашини систематично вивозять 

пісок. 

Під час перевірки, яка проводилася за участю державних екологічних 

інспекторів, на території полігону виявили екскаватори і близько десяти 

автомобілів, які завантажувалися піском. Загальний огляд території показав, що 

у результаті самовільної розробки піщаного родовища порушено вже більше 

двох гектарів землі. Командир військової частини був відсутній і складені 

інспекторами акт і припис про нецільове використання земель та припинення 

розробки родовища піску ніхто з присутніх не підписав. Так само не були 

пред"явлені і документи на розробку родовища.  

Керівництву військової частини було зроблено припис про припинення 

нецільового використання земель, припинення розробки родовища та про 

рекультивацію порушених земель. Усі документи та акт про виявлене 

порушення були передані у військову прокуратуру для подальшого 

провадження. Представники командування військової частини у прокуратурі 

пояснили, що підстав для юридичної відповідальності немає, оскільки полігон 

вже давно не використовується за призначенням, а пісок добувається для 

потреб, пов'язаних з господарською діяльністю, на що є письмовий дозвіл 

начальника штабу округу сухопутних військ. Усі документи, складені 

державними інспекторами, на їх думку, не мають юридичної сили, оскільки ці 

землі знаходяться у повному віданні Міністерства Оборони. 

 

Розкрити особливості правового режиму та склад земель оборони.  

Чи є правомірною діяльність по видобуванню піску на території 

полігону?  

Чи заслуговують на увагу пояснення командування військової частини?  

Як здійснюється державний контроль за використанням та охороною 

земель на землях оборони?  

Яке рішення має прийняти військова прокуратура?  

Вирішіть справу. 

 

Задача 7. 

Державна адміністрація залізничного транспорту України уклала 01.01.08 

г. договір з ТОВ "Радість" про надання у м. Києві у тимчасове користування за 



плату земельної ділянки в межах смуги відведення Пiвденно-Захiдної залізниці 

для встановлення двох торговельних павільйонів. Київська міська державна 

адміністрація подала позов до Державної адміністрації залізничного транспорту 

про зобов'язання останньої та притягнутого в якості третьої особи ТОВ 

"Радість" повернути один одному усе, що було одержане по договору, в якості 

застосування наслідків недійсності даного правочину. В обґрунтування своїх 

доводів КМДА послалася на ту обставину, що тільки КМДА володіє правом 

передачі в оренду земель у м. Києві, крім того, земельна ділянка передана в 

оренду для цілей, не пов'язаних зі здійсненням залізницею покладених на неї 

завдань, що є порушенням цільового призначення цих земель. Державна 

адміністрація залізничного транспорту з такими доводами не погодилася, 

зазначивши, что органи та підприємства залізничного транспорту мають право 

здавати земельні ділянки, що знаходяться у їх віданні, в користування іншим 

особам у відповідності до Положення про землі транспорту, затвердженого 

постановою Ради Міністрів СРСР. 

 

Який правовий режим земельних ділянок у смузі відведення залізниць?  

На яких правових титулах та якими суб'єктами можуть 

використовуватися зазначені земельні ділянки? 

Чи можуть бути передані такі землі в користування для інших цілей? 

Який з перерахованих суб'єктів мав право передати в оренду ділянку у 

смузі відведення? 

Чи є підстави для задоволення позову Київської міської державної 

адміністрації?  

Вирішіть справу. 

 

Задача 8. 

Громадянин К., власник земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, звернувся до відповідної сільської ради з заявою про 

зміну цільового призначення земельної ділянки, а саме на землі зв'язку. У заяві 

було зазначено, що на цій ділянці одним із підприємств – операторів 

мобільного зв'язку буде збудовано спеціальну вежу. Таке будівництво, на 

думку гр-на К., позитивно вплине на соціально-культурний розвиток села, 

оскільки його територія буде охоплена мобільним зв'язком, чого до сих пір не 

було. В обґрунтування заяви гр-ном було подано відповідні технічні матеріали 

та лист підприємства мобільного зв'язку про намір використовувати зазначену 

земельну ділянку. 

Сільська рада відмовила у задоволенні заяви гр-на К., мотивуючи це тим, 

що у нього відсутня спеціальна ліцензія на здійснення підприємницької 

діяльності у галузі зв'язку, тому, згідно чинного Земельного Кодексу, він не 

може бути користувачем земельної ділянки такого цільового призначення. 

Після цього громадянин К. вирішив укласти договір оренди з зазначеним 

підприємством, оскільки останнє має ліцензію для здійснення відповідної 

діяльності. Дізнавшись про це, голова сільської ради попередив гр-на К. про те, 

що без факту зміни цільового призначення даної земельної ділянки її 

використання оператором мобільного зв'язку буде земельним 

правопорушенням, що потягне відповідні негативні юридичні наслідки. 



Вважаючи думку голови сільради помилковою, громадянин К. та підприємство 

уклали договір оренди землі. 

 

Який правовий режим земель зв'язку?  

Хто може бути суб'єктом використання земель зв'язку?  

Чи є обґрунтованою відмова сільської Ради у зміні цільового призначення 

земельної ділянки гр-на К.?  

Чи буде дійсним договір оренди земельної ділянки, укладений між гр-ном 

К. та оператором мобільного зв'язку?  

Які можливі юридичні наслідки укладення такого договору?  

 

Рекомендована література: 

1. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на 

категории в свете реформы местного самоуправления / Г.А. Волков // 

Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 16-18. 

2. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на 

категории по целевому назначению / Г.А. Волков // Экологическое право. – 

2005. - № 2. – С. 29-32. 

3. Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового 

призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб  

/ Д. Ковальський // Юридична Україна. – 2003. - № 9. – С. 36-40. 

4. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи 

розв’язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. – 

1999. - № 8. – С. 28-31. 

5. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель / 

О.И. Крассов // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 20-24. 

6. Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок 

при видачі селянам державних актів на право власності на землю / П. Кулинич 

// Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 4. – С. 9-16. 

7. Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів / П. 

Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 

24-30. 

8. Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського 

використання земель в земельному праві України / П. Кулинич // Право 

України. – 2004. - № 8. – С. 45-49. 

9. Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання 

земель за цільовим призначенням / Р.І. Марусенко // Земельне право України: 

теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 37-46. 

10. Одарюк М.П. Процедурні питання зміни цільового призначення 

земельних ділянок / М.П. Одарюк / Актуальні проблеми реформування 

земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез 

Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 17-18 травня 

2013). – Хмельницький, 2013. – С.229-232. 

11. Каракаш, І. I. Проблеми підвищення якості земельного 

законодавства України / І. I. Каракаш, В. Д. // Актуальні проблеми держави та 

права: Зб. наук. праць. Вип. 63 / Одеська національна юридична академія ; гол. 



ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. літ., 2012. - 604 с. - 

С.105 
 

Програмові вимоги до складання заліку з навчальної 

дисципліни «Земельне право України» 

 

1. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 

щодо використання і охорони земель. 

2. Види земельних правопорушень. 

3. Види обмежень прав на землю. 

4. Види органів, що розглядають земельні спори. 

5. Викуп земельних ділянок. 

6. Вилучення земельних ділянок. 

7. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних 

утворень. 

8. Гарантії прав на землю: поняття, значення і особливості. 

9. Державний контроль за використанням і охороною земель. 

10. Договір оренди земельної ділянки. 

11. Економічне стимулювання у галузі використання і охорони земель. 

12. Забезпечення відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам.  

13. Завдання землеустрою. 

14. Загальна характеристика Земельного Кодексу України як джерела 

земельного права. 

15. Закони України як джерело земельного права. 

16. Зміст права власності на землю. 

17. Класифікація джерел земельного права. 

18. Консервація земель в Україні. 

19. Конституційні основи регулювання земельних правовідносин. 

20. Конституція України як джерело земельного права. 

21. Концесія як вид землекористування. 

22. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства щодо 

використання і охорони земель. 

23. Методи земельного права. 

24. Норми безоплатної приватизації земель в Україні. 

25. Об’єкти права власності на землю. 

26. Органи, що здійснюють контроль за охороною та використанням 

земель. 

27. Органи, що розглядають земельні спори. 

28. Основні права та обов’язки землевласників і землекористувачів. 

29. Особливо цінні землі: поняття і порядок вилучення. 

30. Особливості здійснення права спільної сумісної власності на землю. 

31. Особливості здійснення права спільної часткової власності на 

землю. 

32. Особливості права приватної власності на землю. 

33. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело земельного права. 



34. Підстави набуття прав на землю. 

35. Підстави припинення прав на землю. 

36. Підстави припинення права власності на землю та права 

землекористування державою. 

37. Плата за землю: поняття і правові засади стягнення. 

38. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних 

правовідносин. 

39. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних 

відносин. 

40. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі 

земельних правовідносин. 

41. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі 

земельних правовідносин. 

42. Поняття гарантій прав на землю. 

43. Поняття земель сільськогосподарського призначення. 

44. Поняття земельного правопорушення. 

45. Поняття земельної ділянки. 

46. Поняття землі і її ознаки. 

47. Поняття і види земельних правовідносин. 

48. Поняття і види земельних сервітутів. 

49. Поняття і види земельних спорів. 

50. Поняття і види прав землевласників. 

51. Поняття і завдання контролю за використанням та охороною 

земель. 

52. Поняття і зміст державного управління у галузі охорони і 

використання земель. 

53. Поняття і зміст земельної реформи в Україні. 

54. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів. 

55. Поняття і мета землеустрою. 

56. Поняття і основні ознаки земельного права.  

57. Поняття і особливості джерел земельного права. 

58. Поняття і особливості моніторингу земельних ресурсів. 

59. Поняття і особливості приватизації земель в Україні. 

60. Поняття права власності на землю. 

61. Поняття правил добросусідства у земельному праві. 

62. Поняття юридичної відповідальності за порушення вимог 

земельного законодавства. 

63. Поняття, види і особливості права землекористування. 

64. Поняття, зміст і функції управління у галузі використання і охорони 

земель. 

65. Поняття, склад і категорії земель в Україні. 

66. Порядок зміни цільового призначення земель. 

67. Порядок розгляду земельних спорів. 

68. Права та обов’язки землекористувачів. 

69. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних 

юридичних осіб і іноземних держав. 



70. Правовий статус Державного агентства земельних ресурсів 

України. 

71. Право державної власності на землю. 

72. Право комунальної власності на землю. 

73. Право концесійного землекористування.  

74. Право орендного землекористування. 

75. Право постійного користування земельною ділянкою. 

76. Правова охорона земель. 

77. Правові вимоги до ведення державного земельного кадастру. 

78. Предмет земельного права. 

79. Принципи земельного права. 

80. Рекультивація земель в Україні. 

81. Система земельного права. 

82. Склад земельного правопорушення. 

83. Співвідношення земельного права з адміністративним, цивільним, 

екологічним, аграрним та іншими галузями права. 

84. Співвідношення понять «земля», «землі», «земельна ділянка». 

85. Суб’єкти і об’єкти власності на землю. 

86. Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам.  

87. Форми права власності на землю. 

88. Функції державного управління у галузі використання і охорони 

земель. 

89. Функції землі в Україні. 

90. Цивільно-правова відповідальність у галузі використання і охорони 

земель. 

91. Цивільно-правові угоди як підстава набуття прав на землю.   

92. Юридичні засоби захисту прав на землю. 
 

 


