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Категорія(-ї) слухачів  

Мета програми Метою вивчення спецкурсу є формування у слухачів курсів підвищення кваліфікації цілісного 

комплексу знань про поняття земельних прав, існуючі національні та міжнародні засоби та способи 

захисту цих прав, відмінності між ними, напрямки удосконалення, а також розкрити особливості 

розгляду окремих категорій земельних спорів з огляду на їх важливість в сучасних умовах розвитку 

нашої держави. Саме розвиток земельних правовідносин в Україні, зокрема запровадження ринку землі, 

актуалізують питання ефективного захисту земельних прав фізичних та юридичних осіб, в тому числі 

пошук та впровадження на практиці нових засобів та способів захисту цих прав, які дозволять учасникам 

земельних правовідносин оперативно та фахово вирішувати земельні спори.  

З огляду на це, навчальний спецкурс знайомить слухачів із сучасними тенденціями захисту земельних 

прав, особливостями розгляду окремих категорій земельних спорів відповідно до предмету цих спорів та 

їх суб’єктного складу, новелами національного законодавства, судової практики, а також практики 

Європейського суду з прав людини, присвяченої питанням захисту земельних прав. Основну увагу у 

спецкурсі акцентовано на його практичній спрямованості, оскільки він покликаний не лише дати 

загальне розуміння того, що таке земельні права й інтереси та які існують способи їх захисту, а, в першу 

чергу, зосередитися на практичних питаннях, продемонструвати слухачам як вони можуть захистити свої 

права у сфері земельних правовідносин, а також із використанням практичних завдань та моделювання й 

аналізу реальних земельних спорів сформувати у них практичні навички використання різних засобів та 

способів захисту земельних прав. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Завдання спецкурсу полягають у:  

- формуванні та оновленні знань щодо визначення земельних прав та існуючих засобів та способів їх 

захисту; 

- формуванні необхідних умінь та навичок щодо практичного використання існуючих засобів та 

способів захисту земельних прав, а також щодо їх розмежування та вибору оптимального варіанта 

захисту з огляду на предмет спору та інші його сутнісні характеристики; 

- навчанні слухачів навичок аналізу окремих категорій земельних спорів, які є актуальними для 

слухачів, оскільки можуть бути пов’язані з їхньою професійною діяльністю або ж є новими та 

недостатньо дослідженими (наприклад, спори, які пов’язані з впровадженням ринку землі); 

- активізації самостійної діяльності слухачів щодо впровадження національного та міжнародного 



досвіду вирішення земельних спорів, формування у них вмінь із пошуку, аналізу та застосування 

релевантної національної судової практики. 

Очікуваними результатами вивчення спецкурсу є формування відповідних знань та вмінь, в тому 

числі й практичного характеру (базові навички підготовки позовної заяви, конституційної скарги, 

формуляра заяви до Європейського суду з прав людини тощо). 

Результати навчання, які отримує слухач після засвоєння спецкурсу «Захист земельних прав фізичних 

та юридичних осіб в умовах ринкової економіки», такі: 

- визначення основних понять, таких як «земля», «земельна ділянка»,  «земельне право», «категорії 

земель», «засіб та спосіб захисту» тощо;  

- сутність основних засобів та способів захисту земельних прав, їх відмінності та порядок їх 

застосування з огляду на сутність земельного спору;  

- порядок звернення до різних судів України за захистом земельних прав та умови, які визначають 

юрисдикційну приналежність конкретного земельного спору; 

- передумови та порядок звернення за захистом земельних прав до відносно «нетрадиційних» 

суб’єктів їх захисту, таких як Конституційний Суд України та Європейський суд з прав людини; 

- джерела та методи збору інформації та документів, які можуть використовуватися як докази при 

вирішенні земельного спору; 

- сутність окремих категорій земельних спорів, порядок їх розгляду та вплив сутності таких спорів на 

способи захисту земельних прав; 

- порядок пошуку та використання релевантної національної судової практики та практики 

Європейського суду з прав людини з метою обгрунтування своєї правової позиції та вибору ефективного 

способу захисту земельних прав. 

 

Обсяг програми 8 год. 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Загальні компетентності: нормативно-правова. 

Спеціальні (фахові, предметні, посадово-функціональні) компетентності: науково-методична; 

інноваційно-дослідницька, інформаційно-комунікаційна, а також аналізу та підготовки базових 

юридичних документів (позовних заяв, скарг тощо). 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво, сертифікат 



 


