АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»
Освітні програми: для всіх спеціальностей факультету
Цикл: професійної та практичної підготовки
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2021-2022 н.р., ІІ семестр.
Мета вивчення дисципліни полягає у системному формуванні сукупності сучасних
базових знань слухачами курсу у організаційно-правовій сфері забезпечення земельних
відносин задля якісного вирішення відносин щодо земельних ділянок, що є важливим для
розвитку майбутнього фахівця, а також для конкурентоспроможного, автономного фахового
функціонування у професії.
Завдання дисципліни: отримання теоретичних знань у сфері організаційно-правового
регулювання відносин з ефективного використання та охорони земельних ділянок, що
належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у
галузі використання, відтворення та охорони земель, регулювання плати з землю, гарантій
реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів
практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм
земельного законодавства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- теоретичні розробки у сфері розв’язання колізійних проблем при здійсненні
земельних правовідносин;
- основні положення Конституції України, Земельного кодексу України та інших
нормативних актів, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного
використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері,
відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих
категорій земель тощо;
- доктринальні положення земельного права, фундаментальні наукові праці в даній
сфері та їх авторів.
уміти:
- аналізувати зміст нормативних актів земельного законодавства України та
роз’яснювати їх зміст;
- логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати правничий
матеріал із застосуванням знань різних джерел права;
- аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів;
- застосовувати правові знання з земельного права для оцінювання юридичних фактів,
обґрунтовувати їх правову оцінку;
- застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань у
організаційно-правовій сфері щодо забезпечення земельних відносин.
Зміст дисципліни:
1. Земельне право в правовій системі України. Джерела земельного права України .
2. Права на землю в Україні Обов’язки в земельних правовідносинах.
3. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого
самоврядування в Україні
4. Правове регулювання здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель.
Викладацький склад:
Лектор ст. викладач кафедри приватного та соціального права Нежевело В.В.
Викладач практичних занять: ст. викладач кафедри приватного та соціального права
Нежевело В.В.
Тривалість: 5 кредити ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі; підсумковий контроль –
залік.

