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Земле, моя всеплодющая мати 

І. Франко 
 

ВСТУП 
 

Запропонований навчальний посібник «Земельне право України» – 

результат кропіткої праці автора, загальною ідеєю якого було перш за все 
надання студентові дієвої допомоги в освоєнні однойменної та споріднених 
навчальних дисциплін. Викладення навчального матеріалу здійснюється у 
вигляді опорних схем, таблиць та рисунків шляхом послідовного правового 
аналізу інститутів Загальної та Особливої частин земельного права. Це видан-

ня є логічним продовженням навчальних курсів «Екологія», «Екологічне пра-
во України», «Цивільне право України», «Господарське право України» та ін. 

Через великий обсяг курсу «Екологічне право» в більшості юридичних 
вищих навчальних закладів повністю завершили процес виокремлення само-
стійної дисципліни «Земельне право». Наразі стоїть завдання подальшої спе-
ціалізації навчального процесу в земельно-правовій галузі та впровадження у 
навчальні плани курсу «Земельний процес». Окрім виділення самостійних 
дисциплін, студентам юридичних факультетів пропонуються вибіркові 
дисципліни за спеціалізацією: «Особливості розгляду земельних спорів», 
«Особливості використання та охорони земель сільськогосподарського при-
значення» та ін. Для підготовки магістрів до навчального плану включається 
така вибіркова дисципліна, як «Сучасні проблеми земельного права». Отже, 
постає питання про необхідність більш глибокого засвоєння досягнень 
земельного права у зв’язку з подальшою диференціацією нормативно-

правових актів і відповідними змінами у навчальних планах. 
Головною метою під час викладення матеріалу було якомога 

детальніше донести його до читача за допомогою схем, рисунків і таблиць, 
щоб полегшити опанування земельно-правових інститутів. Особливістю 
посібника є впровадження новітнього ефективного інструменту – логічних 

схем, що спрямовано на посилення дидактичних аспектів оволодіння 
навчальним матеріалом та орієнтування студентів на поглиблену самостійну 
роботу. 

Студенти отримують можливість у стислі строки й водночас якомога 
якісніше засвоїти знання про земельне право та його складові частини, 
отримати уявлення про його цілісну конструкцію, структурні елементи й 
систему. Використання схематичних зображень забезпечує наочність і 
доступність подання інформації за допомогою логічних зв’язків. 
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Видання дозволяє опанувати навчальні дисципліни, що вивчають 
земельно-правові інститути, підготуватися до семінарських та практичних 

занять, іспиту, написання реферату, курсової, дипломної або магістерської 

роботи. Також надається суттєва допомога студентам у вивченні окремих тем, 

які розглядаються у споріднених навчальних курсах. 

Полегшать роботу зі схемами і таблицями нормативно-правові акти й 
актуальна література, що присвячені земельним правовідносинам. Напри-

кінці посібника подано їх систематизований розгорнутий перелік. 

Навчальний посібник підготовлено автором з урахуванням досвіду 

викладання дисциплін «Аграрне право», «Екологія», «Екологічне право», 

«Земельне право», «Земельний процес» та «Сучасні проблеми земельного 

права» для студентів і слухачів магістратури Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 
Хочу висловити вдячність усім, хто допоміг мені в написанні цієї 

книги. Це перш за все мої студенти, я вчився разом з ними. Також шановним 

рецензентам: професорам А. П. Гетьману та А. М. Статівці, доценту 
В. А. Зуєву – за важливі рекомендації щодо поліпшення якості видання. 

Особливу вдячність хочу висловити Л. А. Пустовойтовій за редагування та 

цінні поради щодо формату і змісту книги. Щиро вдячний І. С. Кордюк, яка 

опрацювала рукопис і підготувала макет, О. С. Назарову за допомогу при 

створенні графічних алгоритмів, А. Д. Скрипіній за рисунки, що використо-

вуються у виданні. 
Пропозиції та зауваження щодо змісту навчального видання можна 

надсилати на електронну адресу кафедри правового забезпечення господарсь-

кої діяльності факультету № 6 ХНУВС: pmk.pzgd@gmail.com. 
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