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ВСТУП
1. Мета дисципліни
- формування у студентів належного рівня знань конституційних гарантій та правових засад
вирішення земельних спорів, характеристики земельних спорів, їх видів та правових форм
вирішення, інституційно-функціонального забезпечення вирішення земельних спорів,
юрисдикції судів щодо вирішення земельних спорів в системі захисту земельних прав,
особливостей процесуального забезпечення вирішення земельних спорів, альтернативних
способів вирішення земельних спорів враховуючи досвід ЄС тощо.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Знати положення Конституції України, Земельного кодексу України, законів України та
підзаконних актів, які містять норми матеріального та процесуального характеру, спрямовані
на визначення підстав, змісту та порядку захисту земельних прав суб’єктів земельних
правовідносин, видів земельних спорів, особливості їх вирішення тощо.
2. Вміти самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням норм
законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; складати та
аналізувати зміст процесуальних документів, пов’язаних із вирішенням земельних спорів,
застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
3. Володіти основними навичками з підготовки проектів заперечень, клопотань та інших
процесуальних документів з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою
правових методів розв’язувати земельні спори.
3. Анотація навчальної дисципліни. Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни
спрямовані на формування належного рівня теоретичних знань та практичних навичок щодо
вирішення земельних спорів. В межах навчальної дисципліни вивчається загальна
характеристики земельних спорів в Україні, їх класифікація, правові форми вирішення,
інституційно-функціональне забезпечення вирішення земельних спорів, особливості
застосування засобів та способів захисту земельних прав при вирішення земельних спорів, а
також виконання рішень юрисдикційних органів за результатами розгляду земельних спорів
тощо.
4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких компетентностей як:
здатність застосовувати знання з теорії навчальної дисципліни на практиці шляхом
підготовки та аналізу всіх видів процесуальних документів; здатність надавати правильну
правову характеристику земельним правовідносинам, що передують виникненню земельного
спору; здатність вирішувати земельні спори із застосуванням земельно-правових норм;
здатність аналізувати судову практику у сфері вирішення земельних спорів.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3 комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

1.1 Знати
теоретичні
основи,
специфіку правових інститутів
земельного права та земельного
законодавства і їх вплив на
вирішення земельних спорів

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання (за
необхідності)
Тест, доповідь,
доповнення
доповіді, експрес
опитування,
реферат, доповідь
та звіт про
виконання
7індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, участь в
дискусії,
контрольна робота

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни
5%
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1.2 Поглиблено знати про
онтологічну сутність та
еволюцію думки щодо поняття,
класифікації та особливості
вирішення земельних спорів.

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

1.3 Критично осмислювати
законодавство у сфері захисту
земельних прав та виділяти
проблеми, що постають у
правозастосовній діяльності,
пропонувати шляхи вирішення
зазначених проблем;

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

1.4 Критично осмислювати судову і
адміністративну практику
вирішення земельних спорів,
узагальнення судової практики та
позиції Верховного Суду у
земельних справах, Рішення
Європейського Суду з прав людини
по земельних питаннях.

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

2.1 Аналізувати та прогнозувати
розвиток судової практики
вирішення окремих видів
земельних спорів з врахуванням
норм національного
законодавства та міжнародноправових документів, згода на
обов’язковість яких надана
Верховною Радою України

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

Семінарське заняття,
2.2 Вміти розв’язувати складні
самостійна робота,
практичні ситуації, що
індивідуальне завдання
вимагають застосування сучасних
способів подолання земельноправових колізій, складати
проекти процесуальних
документів, що необхідні для
порушення та вирішення
земельної справи у судовому та

Тест, доповідь,
доповнення
доповіді, есе,
експрес
опитування,
доповідь та звіт
про виконання
індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, участь в
дискусії,
контрольна робота
Тест, доповідь,
доповнення
доповіді, есе,
експрес
опитування,
доповідь та звіт
про виконання
індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, участь в
дискусії,
контрольна робота
Тест, доповідь,
доповнення
доповіді, есе,
експрес
опитування,
доповідь та звіт
про виконання
індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, участь в
дискусії,
контрольна робота
Тест, доповідь,
доповнення
доповіді, есе,
експрес
опитування,
доповідь та звіт
про виконання
індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, участь в
дискусії,
контрольна робота
Доповідь,
доповнення
доповіді, експрес
опитування,
реферат,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, доповідь та
звіт з виконання
самостійної
роботи,

10%

10%

5%

5%

10%
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адміністративному порядку,
формулювати відповідні висновки
з посиланням на нормативні акти,
судову практику та доктрину
земельного права.
Семінарське заняття,
2.3 Демонструвати здатність
самостійна робота,
виробляти правові позиції для
індивідуальне завдання
розв’язання земельно-правових
конфліктів та спорів

Семінарське заняття,
2.4 Вміти аргументувати вибір
шляхів вирішення земельних спорів самостійна робота,
індивідуальне завдання
та способів захисту земельних
прав, критично оцінювати
отримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення

Семінарське заняття,
3.1 Самостійно організовувати та
здійснювати наукові дослідження самостійна робота,
індивідуальне завдання
проблем вирішення окремих
категорій земельних спорів,
визначати наукові проблеми,
готувати наукові тексти та
доповіді

3.2 Демонструвати здатність
обґрунтовувати та відстоювати
власну точку зору щодо
запропонованої земельно-правової
проблеми чи практичної ситуації,
необхідності вдосконалення
чинного земельного та

Лекція, семінарське
заняття, самостійна
робота, індивідуальне
завдання

індивідуального
завдання, розробка
проекту акту
реагування, участь
в дискусії
Доповідь,
доповнення
доповіді, експрес
опитування,
реферат,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, доповідь та
звіт з виконання
самостійної
роботи,
індивідуального
завдання, розробка
проекту акту
реагування, участь
в дискусії
Доповідь,
доповнення
доповіді, експрес
опитування,
реферат,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, доповідь та
звіт з виконання
самостійної
роботи,
індивідуального
завдання, розробка
проекту акту
реагування, участь
в дискусії
Доповідь,
доповнення
доповіді, експрес
опитування,
реферат,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, доповідь та
звіт з виконання
самостійної
роботи,
індивідуального
завдання, розробка
проекту акту
реагування, участь
в дискусії
Доповідь, звіт з
виконання
індивідуального
завдання,
самостійної
роботи, колоквіум,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, есе,

10%

10%

10%

10%
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процесуального законодавства та
практики його реалізації при
вирішенні земельних спорів
3.3 Приймати і обґрунтувати
рішення щодо розв’язання
земельних спорів-казусів,
підготовки проектів позовних
заяв, заперечень, клопотань та
інших необхідних процесуальних
документів з урахуванням
особливостей процесуального
законодавства в контексті
вирішення конкретного
земельного спору

Семінарське заняття,
самостійна робота,
індивідуальне завдання

4.1 Демонструвати обрані варіанти Семінарське заняття,
правової позиції за результатами самостійна робота,
індивідуальне завдання
вирішення земельного спору як
самостійно так і у команді,
здійснювати їх публічну
презентацію

тестування,
експрес
опитування,
контрольна робота
Доповідь та звіт з
виконання
індивідуального
завдання, доповідь,
доповнення
доповіді, колоквіум,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, есе,
розробка проекту
акту реагування,
тестування,
експрес
опитування,
контрольна робота
Доповідь та звіт з
виконання
індивідуального
завдання, доповідь,
доповнення
доповіді, колоквіум,
розв’язання
правової проблеми,
задачі, есе,
розробка проекту
акту реагування,
тестування,
експрес
опитування,
контрольна робота

5%

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни
(код)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3. 4.1
Програмні результати
навчання (назва)
ПРН 1.
+
+
+ + +
ПРН 11.
+ + +
+
+
+

6

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів
- семестрові форми оцінювання:
1. доповідь (виступ на задану тему) – до 3 балів;
2. доповнення доповіді – 1 бал;
3. експрес опитування – до 2 балів;
4. розв’язання правової проблеми (підготовка аналітичного висновку) – до 5 балів;
5. самостійна робота – до 5 балів;
6. тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 10 балів;
7. реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом судової практики та
висновками) – до 5 балів;
8. участь в дискусії – до 2 балів;
9. розробка проекту нормативного чи індивідуального акту (процесуального документу) –
до 5 балів;
10. розв’язання задач – до 5 балів;
11. контрольна робота – до 10 балів.
Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за відповідними формами
оцінювання складає 36 бали. Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за
семестр складає 60 балів. Передбачені форми семестрового оцінювання сумарно не можуть
перевищувати 60 балів.
- підсумкове оцінювання:
письмовий залік, що включає відповіді на питання.

Мінімум

ЗМ1
18

ЗМ2
18

залік
24

Підсумкова оцінка
60

Максимум

30

30

40

100

Максимальна підсумкова оцінка за цю дисципліну може становити 100 балів. Студент
може отримати на заліку максимально 40 балів, до яких додаються бали отримані студентом
під час семінарських занять. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка
за залік не може бути меншою 24 балів. У випадку коли студент на заліку набрав менше 24
балів, останні не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих
під час семестру), у відомості в колонці «бали за залік» ставиться «0», а в колонку
«результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
7.2 Організація оцінювання:
Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за
погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю
можуть бути: доповідь, доповнення доповіді, експрес-опитування, реферат, підсумкова
контрольна робота тощо.
При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань,
продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні питань семінарського
заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань.
Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін
кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку
успішності студентів. У випадку відсутності студента на семінарському занятті з поважних
причин, він може відпрацювати пропущене заняття в поза аудиторний час (час консультацій
викладача), шляхом усного опитування, підготовки реферату. За результатами відпрацювання
пропущеного заняття з поважних причин викладачем нараховуються бали. За
невідпрацьовані заняття бали не нараховуються.
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Дисципліна викладається у першому семестрі і складається з ЗМ 1 (Загальна частина)
та ЗМ 2 (Особлива частина). За 5 днів до початку залікової сесії викладач, який веде
семінарські заняття, припиняє приймати відпрацювання.
Остаточна сума балів за семестр оголошується студентам на підсумковому занятті.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських
занять
Кількість годин
№
Назва теми
Самостійна
п/п
лекції
семінари
робота
Модуль 1
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
Вступ.
1
2
4
Тема 1. Загальна характеристика та
класифікація земельних спорів
Тема 2. Особливості вирішення земельних
2
2
2
8
спорів в судах загальної юрисдикції
Тема 3. Особливості вирішення земельних
3
2
6
спорів у господарських судах
Тема 4: Особливості вирішення земельних
4
2
2
8
спорів у порядку адміністративного
судочинства
Тема 5: Особливості вирішення земельних
спорів органами місцевого самоврядування
5
1
2
та центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
земельних відносин
Тема 6. Вирішення земельних спорів у
6.
2
1
4
Європейському суді з прав людини
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Консультація – 2 год.
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