
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Земельне право 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузьмін Дмитро Володимирович, к.ю.н., викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4  кредити ЄКТС, 120 

годин, з яких 64 годин становить контактна робота з викладачем 

(48 годин лекцій, 16 години практичних занять),  56 години 

становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки за 

освітньою програмою. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вступ до спеціальності (зі змістовним 

модулем історія земельних відносин)». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Економіка, організація і 

планування сільськогосподарського виробництва», «Земельний 

кадастр». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань  з основ земельного 

права та навичок їх практичного застосування у  використанні земельного законодавства 

стосовно права власності та права користування землею, встановленні правового режиму 

земель різних категорій та захисту земельних прав громадян, юридичних осіб, територіальних 

громад, держави. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система земельного права 

Поняття, предмет і метод земельного права. Система і принципи земельного права. 

Розмежування норм земельного, цивільного та інших галузей права. Система сучасного 

земельного права. 



Тема 2. Джерела земельного права 

Поняття і класифікація джерел земельного права. Конституційні основи земельного права і їх 

значення для розвитку земельного законодавства. Міжнародні конвенції, багатосторонні 

міждержавні угоди і двосторонні договори як джерела земельного права. Земельний кодекс 

України. 

Тема 3. Земельні правовідносини 

Поняття земельних правовідносин в Україні. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних 

правовідносин. 

Змістовий модуль 2. 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

Тема 4. Право власності та його захист 

Поняття і форми власності в Україні. Суб'єкти права власності. Способи набуття і припинення 

права власності.  

Тема 5. Характеристика права власності на землю 

Поняття права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права власності 

на землю. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. 

Тема 6. Форми власності на землю 

Право державної власності на землю. Право приватної власності громадян на землю. Право 

комунальної власності на землю. Підстави та порядок виникнення і припинення права 

власності на землю. 

Змістовий модуль 3.  

ВИДИ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Тема 7. Право землекористування 

Поняття землекористування. Форми землекористування. Припинення і перехід прав на землю. 

Вилучення (викуп) земель. 

Тема 8. Право постійного землекористування 

Право постійного землекористування. Порядок надання земельних ділянок у постійне 

користування юридичним особам. Права та обов’язки землекористувачів.  

Змістовий модуль 4. 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Тема 9. Поняття та загальна характеристика договірного права 

Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Поняття та загальна 

характеристика зобов'язання і договору, їх співвідношення. Форма, зміст, порядок укладання, 

зміни та розірвання договору. 

Тема 10. Загальні положення про договір найму (оренди) 

Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди). Права і обов'язки сторін за 

договором найму (оренди). Відповідальність сторін за договором найму (оренди). 

Тема 11. Оренда землі 

Орендне землекористування. Договір оренди землі. Зміна, припинення і поновлення договору 

оренди землі. 

Тема 12. Загальні положення про договір купівлі-продажу 

Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Права та обов'язки сторін за 

договором купівлі-продажу. Правові наслідки невиконання продавцем і покупцем покладених 

на них обов'язків. 

Тема 13. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок 

Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок. Продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. Безоплатна передача земельних ділянок у власність 

громадян. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок. 

Змістовий модуль 5. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ТА ДОБРОСУСІДСТВА І 

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ  

Тема 14. Поняття і види земельних сервітутів  

Поняття і види земельних сервітутів. Правовий режим земельних сервітутів. Обмеження щодо 

використання земельних ділянок. Добросусідство в земельному законодавстві. 



Тема 15. Поняття гарантій прав на землю 

Поняття гарантій прав на землю. Способи захисту прав на землю. Правове забезпечення 

відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам. 

Змістовий модуль 6. 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

Тема 16. Земельний фонд України як об’єкт правого регулювання 

Поняття і склад земельного фонду. Система органів управління у галузі використання та 

охорони земель і їхні повноваження. Поділ земельного фонду на категорії. 

Змістовий модуль 7. 

ПРАВОВІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 17. Управління у галузі земельних відносин 

Поняття управління у галузі земельних відносин. Система органів управління в галузі 

земельних відносин. Функції управління в галузі земельних відносин. 

Змістовий модуль 8.   

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 18. Поняття про плату за землю 

Поняття про плату за землю. Нормативно-правова база для визначення розмірів плати за 

землю. Порядок визначення розмірів ставок земельного податку та орендної плати. Орендна 

плата. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату земельного податку та орендної 

плати. 

Тема 19. Поняття і зміст правової охорони земель 

Поняття і зміст правової охорони земель. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель. 

Рекультивація земель. Консервація земель. Нормування і стандартизація у галузі охорони 

земель. Особливості правової охорони ґрунтів. 

Тема 20. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 

Надання податкових і кредитних пільг. Виділення коштів бюджету для відновлення 

попереднього стану земель. Звільнення від плати за земельні ділянки у стадії 

сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану. Компенсація зниження доходу 

внаслідок тимчасової консервації земель. 

Змістовий модуль 9.   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Тема 21. Юридична відповідальність за земельні правопорушення 

Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Цивільно-правова 

відповідальність за порушення земельного законодавства. Адміністративна відповідальність 

за земельні правопорушення. Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення. 

Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. 

Змістовий модуль 10.   

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. 

Тема 22. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення 

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Права і обов'язки власників і 

користувачів земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки для ведення 

садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби. Землі колективних 

сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, 

сільськогосподарських акціонерних товариств. 

Тема 23. Особливості правового режиму земель населених пунктів  

Поняття і склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму земель населених 

пунктів. Планування використання земель населених пунктів. Правовий режим поселень за 

межами населених пунктів. 

Тема 24. Особливості правового режиму земель населених пунктів  

Поняття і склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму земель населених 

пунктів. Планування використання земель населених пунктів. Правовий режим поселень за 

межами населених пунктів. 



5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати положення Конституції України, Земельного кодексу України щодо прав на 

землю, законів України та підзаконних актів які спрямовані на регулювання 

правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, 

відповідальності за порушення земельного законодавства тощо. 

РН2. Знати повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в галузі регулювання земельних відносин; склад та цільове 

призначення земель України; зміст прав на землю; використання даних 

земельного кадастру при приватизації земельних ділянок та наданні земель у 

власність і користування; порядок встановлення обмежень та обтяжень на 

земельні ділянки; порядок набуття, реалізації та припинення прав на землю; зміст 

охорони земель; зміст управління в галузі використання і охорони земель. 

РН 3. Вміти 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. 

РН 4. Вміти застосовувати правові знання з земельного права для оцінювання 

юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку; застосовувати здобуті 

теоретичні знання при вирішенні практичних питань. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН 9. Демонструвати навички самонавчання, відкритості до нових знань, проявляти 

вміння нести відповідальність за результатами своєї діяльності.  

ПРН 24. Застосовувати норми земельного права України для розв’язання спеціалізованих 

завдань, застосовувати знання земельних правовідносин з метою забезпечення 

права власності та користування землею при здійсненні операції з нерухомістю. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Предмет, методи, система, принципи і джерела земельного права 

Л 1. Поняття, предмет і метод земельного права. Система і принципи земельного права. 

Розмежування норм земельного, цивільного та інших галузей права. Система 

сучасного земельного права. 

Тема 2. Джерела земельного права 

Л 2. Поняття і класифікація джерел земельного права. Конституційні основи земельного 

права і їх значення для розвитку земельного законодавства. Міжнародні конвенції, 

багатосторонні міждержавні угоди і двосторонні договори як джерела земельного 

права. Земельний кодекс України. 



Тема 3. Земельні правовідносини 

Л 3. Поняття земельних правовідносин в Україні. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних 

правовідносин. 

Змістовий модуль 2. 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

Тема 4. Право власності та його захист 

Л 4. Поняття і форми власності в Україні. Суб'єкти права власності. Способи набуття і 

припинення права власності.  

Тема 5. Характеристика права власності на землю 

Л 5. Поняття права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права 

власності на землю. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних 

правовідносин. 

Тема 6. Форми власності на землю 

Л 6. Право державної власності на землю. Право приватної власності громадян на 

землю. Право комунальної власності на землю. Підстави та порядок виникнення і 

припинення права власності на землю. 

ПЗ 1. Поняття права власності на землю. 

Змістовий модуль 3.  

ВИДИ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

Тема 7. Право землекористування 

Л 7. Поняття землекористування. Форми землекористування. Припинення і перехід прав 

на землю. Вилучення (викуп) земель. 

Тема 8. Право постійного землекористування 

Л.8. Право постійного землекористування. Порядок надання земельних ділянок у 

постійне користування юридичним особам. Права та обов’язки землекористувачів. 

Припинення права землекористування. 

ПЗ 2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування. 

Змістовий модуль 4. 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Тема 9. Поняття та загальна характеристика договірного права 

Л 9. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Джерела 

договірного права. Поняття та загальна характеристика зобов'язання і договору, їх 

співвідношення. Форма, зміст, порядок укладання, зміни та розірвання договору. 

Тема 10. Загальні положення про договір найму (оренди) 

Л.10. Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди). Права і обов'язки 

сторін за договором найму (оренди). Відповідальність сторін за договором найму 

(оренди). 

 

 



Тема 11. Оренда землі  

Л 11. Орендне землекористування. Договір оренди землі. Зміна, припинення і поновлення 

договору оренди землі. 

Тема 12. Загальні положення про договір купівлі-продажу 

Л 12. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Права та обов'язки 

сторін за договором купівлі-продажу. Правові наслідки невиконання продавцем і 

покупцем покладених на них обов'язків. 

Тема 13. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок 

Л.13. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок. Продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. Безоплатна передача земельних ділянок у 

власність громадян. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних 

ділянок. 

ПЗ 3. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок. 

Змістовий модуль 5. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ТА ДОБРОСУСІДСТВА І 

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ  

Тема 14. Поняття і види земельних сервітутів 

Л 14. Поняття і види земельних сервітутів. Правовий режим земельних сервітутів. 

Обмеження щодо використання земельних ділянок. Добросусідство в земельному 

законодавстві. 

Тема 15. Поняття гарантій прав на землю 

Л 15.  Поняття гарантій прав на землю. Способи захисту прав на землю. Правове 

забезпечення відшкодування збитків власникам земельних ділянок і 

землекористувачам. 

Змістовий модуль 6. 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

Тема 16. Земельний фонд України як об’єкт правого регулювання 

 Л 16. Поняття і склад земельного фонду. Система органів управління у галузі 

використання та охорони земель і їхні повноваження. Поділ земельного фонду на 

категорії. 

ПЗ 4. Система органів управління у галузі використання та охорони земель і їхні 

повноваження. 

Змістовий модуль 7. 

ПРАВОВІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 17. Управління у галузі земельних відносин. 

Л 17. Поняття управління у галузі земельних відносин. Система органів управління в 

галузі земельних відносин. Функції управління в галузі земельних відносин. 

ПЗ 5. Система органів управління у галузі використання та охорони земель і їхні 

повноваження. 

 



Змістовий модуль 8.   

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 18. Поняття про плату за землю 

Л 18. Поняття про плату за землю. Нормативно-правова база для визначення розмірів 

плати за землю. Порядок визначення розмірів ставок земельного податку та 

орендної плати. Орендна плата. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату 

земельного податку та орендної плати. 

Тема 19. Поняття і зміст правової охорони земель 

Л 19. Поняття і зміст правової охорони земель. Суб'єкти та об'єкти правової охорони 

земель. Рекультивація земель. Консервація земель. Нормування і стандартизація у 

галузі охорони земель. Особливості правової охорони ґрунтів. 

Тема 20. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель 

Л 20. Надання податкових і кредитних пільг. Виділення коштів бюджету для відновлення 

попереднього стану земель. Звільнення від плати за земельні ділянки у стадії 

сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану. Компенсація зниження 

доходу внаслідок тимчасової консервації земель. 

ПЗ 6. Поняття і зміст правової охорони земель. 

Змістовий модуль 9.   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Тема 21. Юридична відповідальність за земельні правопорушення 

Л 21. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Цивільно-

правова відповідальність за порушення земельного законодавства. Адміністративна 

відповідальність за земельні правопорушення. Кримінальна відповідальність за 

земельні правопорушення. Дисциплінарна відповідальність за земельні 

правопорушення. 

ПЗ 7. Вирішення ситуаційних задач щодо відповідальності за порушення земельного 

законодавства. 

Змістовий модуль 10.   

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. 

Тема 22. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення 

Л 22. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Права і обов'язки 

власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення. Земельні 

ділянки для ведення садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби.  

Л 23. Землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських 

кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств. 

Тема 23. Особливості правового режиму земель населених пунктів 

Л 24. Поняття і склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму земель 

населених пунктів. Планування використання земель населених пунктів. Правовий 

режим поселень за межами населених пунктів. 

ПЗ 8. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. 



7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Вирішення ситуаційних задач. 

НД 4. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Інтерактивні лекції. 

МН 2. Проблемні лекції. 

МН 3. Семінарські заняття. 

МН 4. LA (навчання через аргументацію). 

МН 5. TBL (робота в малих групах). 

МН 6. Аналіз ситуації. 

МН 7. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

МН 8. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 9. Змішане навчання (blended-learning). 

Лекції надають студентам теоретичну основу з правових знань, передбачених змістом 

навчальної дисципліни, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Лекції 

доповнюються семінарськими заняттями, які надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання, генерувати оригінальні або нові ідеї. Вони сприяють розвитку пізнавальної 

активності й самодіяльності студентів більшою мірою, аніж будь-які інші форми організації 

навчання; розвивають логічне мислення, спонтанне мовлення, уміння висловлювати й 

аргументувати власні думки, критично аналізувати аргументи опонентів, а також 

допомагають глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, 

виробленню активної життєвої позиції. Самостійному навчанню сприятиме підготовка до 

лекцій, семінарських занять, розв’язання правових задач, а також робота в невеликих групах 

для проведення аналізу ситуацій, визначення шляхів вирішення проблем, що будуть 

представлені іншими групам, а потім проаналізовані та обговорені на загальній дискусії. 

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується використанням мобільних 

пристроїв, LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання 

як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище 

та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


Оцінка  Визначення 

5 (відмінно) відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок; студент 

здійснює евристичний пошук, використовує знання з основ земельного 

права для розв’язання завдань та проблемних ситуацій, які 

характеризуються певною невизначеністю умов 

4 (добре) вище середнього рівня з кількома помилками; використовує знання з 

основ земельного права у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3 (задовільно) виконання задовольняє мінімальні критерії; студент відтворює знання з 

основ земельного права, передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе повторне 

складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента  та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача 

в процесі підготовки до виконання ситуаційних і тестових завдань, оцінювання поточного 

тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних ситуаційних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS 

MOODLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/) 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа. 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 3. Застосунок: Чатбот-помічник з правових питань «Правомен». 

ЗН 4. Застосунок: Збірник законів та кодексів України  «Закони України». 

ЗН 5. Застосунок: Довідник юридичних термінів «Юридичні терміни». 

ЗН 6. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

 

 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Земельне право : посіб. для підгот. до іспиту / [М. В. Шульга, В. І. Гордєєв, 

Д. В. Санніков та ін.]. Харків: Право, 2019. 278 с. 

2. Земельне право України: навч. посібник / І. І. Килимник, О. І. Міхно ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. 

М. Бекетова, 2015. 166 с. 

Допоміжна 

література 

Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. 2-ге видання, 

допов. і перероб. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 678 с. 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Кондратенко Н.М., Кузьмін Д.В. Земельне право: дистанційний курс для 

студентів спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної 

програми «Землевпорядкування». URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua 

2. Офіційний сайт ВРУ. URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua  

3. Сайт Кабінету Міністрів України. URL: http:// www.kmu.gоv.ua 

4. Міністерство юстиції України. URL: http:// www.minjust.gov.ua 

5. Електронна бібліотека СумДУ. URL: http:// lib.sumdu.edu.ua  
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