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1. Анотація до курсу  

 

Вивчення курсу «Земельне право» дозволяє визначити актуальні 

проблеми теоретичного та прикладного характеру земельного права України, 

виявити недосконалість правового регулювання земельних відносин, дослідити 

основні прийоми і способи вирішення правозастосовних проблем у сфері 

земельного права, виробити навички щодо правового аналізу та наукового 

обґрунтування напрямів удосконалення діючого земельного законодавства 

України. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою вибіркової дисципліни «Земельне право» є: вивчення джерел 

земельного права, їх специфіки та співвідношення; оволодіння навичками 

використання державної мови й правничої термінології в професійній 

діяльності у сфері земельного права; вивчення основних положень земельного 

права; підвищення рівня правової культури і правосвідомості у здобувачів 

вищої освіти й неухильне дотримання ними вимог закону та кваліфікованого 

його застосування у сфері земельного права; здобування вмінь і навичок з 

використання законодавства в практичній роботі у сфері земельного права. 

Завдання курсу:  

1) розуміти зміст та особливості сучасних проблем правового 

регулювання земельних відносин; 

2) оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

3) засвоїти основні правові механізми вирішення проблем земельного 

права теоретичного та прикладного характеру.   

 

3. Результати навчання 

використовувати державну мову й правничу термінологію у професійній 

діяльності у сфері земельних відносин  

аналізувати з позиції права складові суспільних відносин у сфері земельного 

права  

використовувати отримані знання під час прийняття рішень з питань 

застосування заходів юридичної відповідальності за порушення вимог 

законодавства у сфері земельного права 

оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти із 

земельного права для вирішення практичних питань 

відстоювати та захищати права, свободи і законні інтереси учасників 

правовідносин у сфері земельного права 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Поняття, предмет, методи, принципи і джерела земельного права.  
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1.1. Поняття, предмет, метод земельного права. 

1.2. Поняття та види земельних відносин.  

1.3. Джерела земельного права. 

2. Право власності на землю: поняття, особливості змісту та форми. 

Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки.  

2.1. Поняття та особливості права власності на землю.  

2.1. Форми власності на землю. 

2.3. Порядок та підстави набуття та припинення права власності на земельні 

ділянки.  

3. Право землекористування: поняття, зміст, особливості виникнення і 

припинення.  

3.1 Визначення, зміст та особливості права землекористування. 

3.2. Види права землекористування: характеристика та особливості. 

3.3. Особливості виникнення та припинення права землекористування. 

3.4. Державні корпоративні права. 

4. Обмеження та обтяження прав на землю. 

4.1. Поняття та види обмежень прав на землю.  

4.2. Види обтяжень прав на землю. 

5. Управління у галузі земельних відносин: поняття та система органів 

управління. Функції управління в галузі земельних відносин. 

5.1. Поняття, цілі, форми та способи управління у галуз земельних відносин.  

5.2. Система органів управління у сфері земельних відносин, їх функції та 

повноваження.  

6. Правове забезпечення охорони земель: поняття та зміст. Юридична 

відповідальність за земельні правопорушення. 

6.1. Поняття, зміст та правове забезпечення охорони земель.  

6.2. Державні логани та їх повноваження у сфері охорони земель. 

6.3. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.  

6.4. Підстави та порядок відповідальності за земельні правопорушення. 

7. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення, промисловості, транспорту, енергетики, оборони, населених 

пунктів, водного фонду, природоохоронного та рекреаційного 

призначення. 

7.1. Правове забезпечення правового режиму окремих видів земель.  

7.2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення.  

7.3. Особливості правового режиму земель промисловості та транспорту. 

7.4. Особливості правового режиму земель енергетики та оборони. 

7.5. Особливості правового режиму земель населених пунктів, водного фонду, 

природоохоронного та рекреаційного призначення. 

 

Семінарські заняття відповідно до тем прочитаних лекцій 

1. Поняття, предмет, методи, принципи і джерела земельного права.  
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2. Право власності на землю: поняття, особливості змісту та форми. Набуття, 

перехід та припинення права власності на земельні ділянки.   

3. Право землекористування: поняття, зміст, особливості виникнення і 

припинення. 

4. Обмеження та обтяження прав на землю. 

5. Управління у галузі земельних відносин: поняття та система органів 

управління. Функції управління в галузі земельних відносин. 

6. Правове забезпечення охорони земель: поняття та зміст. Юридична 

відповідальність за земельні правопорушення. 

7. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення, 

промисловості, транспорту, енергетики, оборони, населених пунктів, водного 

фонду, природоохоронного та рекреаційного призначення. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/307 для проведення 

лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс 

365. 

 

6. Система оцінювання результатів навчання та вимоги  

Сертифікація досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 

допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях 

відповідно до Положення НТУ «Дніпровська політехніка» «Про оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача вищої освіти за дисципліною. 

6.1. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ 

«ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. 

Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для 

конвертації (переведення) оцінок мобільних здобувачів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 
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Кредити ЄКТС навчальної дисципліни зараховується, якщо здобувач 

вищої освіти отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка 

вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2. Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня 

сформованості знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності 

здобувача вищої освіти за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час 

демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач вищої освіти на контрольних заходах має виконувати завдання, 

орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання 

(розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам вищої освіти на 

контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового 

контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу 

демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

Лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

бліц-опитування, 

виконання завдань 

під час лекцій 

 

методи 

евристичних 

питань, 

мозкового штурму, 

діалогового 

спілкування 

 

 

 

 

 

 

підсумкове 

тестування у 

формі 

контрольної 

роботи (КР) 

 

 

 

 

 

визначення загальної 

кількості балів за 

результатами поточних 

контролів; 

 

підсумкове тестування у 

формі КР під час заліку за 

бажанням здобувача 

вищої освіти 

Семінарські 

заняття 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

усне опитування, 

тестування, 

виконання завдань 

під час семінару 

 

виступ-

презентація,  

робота в малих 

групах, 

реферат/ ессе/ 

наукова доповідь 
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6.3. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється 7 занять, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 10 балів). Отримані бали на семінарських 

заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 10 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (20 балів) та є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальною дисципліни. Максимально за 

поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

 

 

 

Диф. залік відбувається у письмовій формі, складається з 20 

тестових запитань. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 балів. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 

 

6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях:  

7 семінарських занять оцінюються максимально у 10 балів кожне, 

причому: 

10 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури; 

8 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу; 

6 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

4 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

2 бали – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 
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практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс 365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Земельне право» (www.do.nmu.org.ua ) 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може відбуватись 

дистанційно - в онлайн-формі, за графіком, погодженним з викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед 

початком сесії студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні 

анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські 

поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної 

http://www.do.nmu.org.ua/
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активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 

врахувати пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Земельне право».  

 

 

8. Ресурси і література: 

 

Основна учбова і наукова література та нормативно-правові акти 
 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 18-22. Ст. 144. 

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27. 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 

1996. № 30. Ст. 141. 

4. Кодекс України про надра. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 

36. Ст. 340. 

5. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. № 3852-ХІІ. Відомості Верховної 

Ради України. 1994. № 17. Ст. 99. 

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник 

України. 2003. № 11. Ст. 461. 

7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 282. 

8. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України 

від 24.06.2004 р. № 1877-IV. Офіційний вісник України.  2004. № 30. Ст. 

1987. 

9. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. Офіційний вісник 

України.  2004. № 10. Ст. 102. 

10. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. № 

742-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 29. Ст. 232. 

11. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі 

Україні Закон України від 10.07.1996 р. № 290/96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 41. Ст. 188. 

12. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 

25.06.1991 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 41. Ст. 546. 

13. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 502. 

14. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. 

№ 2456-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 502. 

15. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. № 

899-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 314. 

16. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. № 1389-ХІV. 

Офіційний вісник України.  2000. № 6. Ст. 2000. 
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17. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон 

України від 19.06. 2003 р. № 963-ІV. Офіційний вісник України.  2003. № 

29. Ст. 1432. 

18. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-ІV. 

Офіційний вісник України.  2003. № 29. Ст. 1431. 

19. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-ІV. Офіційний 

вісник України. 2003. № 25. Ст. 1178. 

20. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011р. № 

3613-VI. Офіційний вісник України. 2011. № 60. Ст. 2405. 

21. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-ІV. Офіційний вісник 

України. 2003. № 28. Ст. 1362. 

22. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон 

України від 05.02.2004 р. № 1457-ІV. Офіційний вісник України. 2004. № 

28. Ч. 1. Ст. 1849. 

23. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-ІV. Офіційний вісник 

України. 2004. № 30. Ст. 1993. 

24. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон від 17.02.2011 № 3038-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.  

25. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 

2807-ІV. Офіційний вісник України. 2005. № 40. Ст. 2528. 

26. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2781-ХІІ. 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст. 683. 

27. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що 

на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 

потреб: Закон України від 17.11.2009 № 1559-VI. Відомості Верховної 

Ради України. 2010. № 1. Ст. 2. 

28. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України 

від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 

10. Ст. 78. 

29. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 1908-III. Офіційний 

вісник України. 2000. № 44. Ст. 1884. 

30. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 

комплексу в народному господарстві України: Закон України від 

15.05.1992 р. № 2436-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 28. 

Ст. 387. 

31. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. № 

469/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 261.  

32. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 363. 

33. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: 

Актуальні проблеми практичної теорії. К.: Знання, 2005. 445 с. 

34. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма 

землекористування. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і 
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політичні науки. Випуск 31. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2006. С. 380-388. 

35. Вівчаренко О.А. Окремі аспекти контролю за використанням та 

охороною земель в Україні. Держава і право. 2011. Вип.  51. C. 447-455. 

36. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних 

сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика. 

Київ: Магістр-ХХІ ст., 2005. 304 с. 

37. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл. / В.І. 

Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. 600 с. 

38. Земельное право: учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская; под ред. 

С.А. Боголюбова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 400 с. 

39. Земельне право України: підручник / Одеська національна юридична 

академія; ред.: О.О. Погрібний, І.І. Каракаш; рец.: А.Г. Бобкова, В.В. 

Носік, М.В. Шульга. 2-е вид., перероб. та доп. К.: Істина, 2009. 600 с. 

40. Земельне право України: підручник / М.В. Шульга, Г.В. Анісімова, 

Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: за ред М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 

2004. 368 с. 

41. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання 

шосте, доповнене. Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. 624 с. 

42. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. 

В.І. Семчика. 3-е вид., перероб. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2007. 896 с. 

43. Мачуська І.Б. Земельне право: навч. посіб. К.:КНЕУ, 2007. 280 с. 

44. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. 

науково-навчальний посібник / за ред. Н.І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. 

368 с. 

45. Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: 

теоретичні й практичні аспекти: монографія / Н.В. Ільків; ред. Н.І. 

Титова; рец.: М.В. Шульга, Я.З. Гаєцька-Колотило; Львівський 

державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2008. 296 с.   

46. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму 

земель сільськогосподарського призначення. Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. 2000. Вип. 35. С. 350-355. 

47. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і 

громадської забудови у містах. Земельне право України. 2006. № 4. С. 18-

27. 

48. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України. 

Право України. 2004. № 9. С. 71-76. 

49. Коваленко Т.О. Юридична аналогія в земельному праві України: поняття 

та підстави застосування. Бюлетень Міністерства юстиції України. 

2011. №  7. C. 47-55. 

50. Коваленко Т. Систематизація як засіб підвищення ефективності 

правового регулювання земельних відносин в Україні. Юридична 

Україна. 2011. №  3. C. 75-80.   
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51. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Юридичні науки. 2004. Випуск 60. С. 68-72. 

52. Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об'єкт 

цивільно-правового захисту. Держава і право. 2011. Вип. 53. C. 373-378.  

53. Кулинич, П. Ф. Земельна ділянка як об’єкт правових відносин: поняття, 

ознаки, види. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. C. 215-

219.  

54. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського 

призначення: теоретичний аспект. Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2007. № 12 (74). С. 51-61. 

55. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення: монографія. Х.: 

Право, 2007. 160 с. 

56. Лісова Т.В. Проблеми правового регулювання управління у сфері 

використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи. 

Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. 

Соціологія. Харків, 2011. № 2 (39). C. 285-289.  

57. Лисанець О.С. Особливості правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення. Проблеми законності: акад. зб. 

наук. праць. Харків, 2010. Вип. 107. C. 106-112. 

58. Мірошниченко А.М. Напрями вдосконалення системи прав на земельні 

ділянки. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 1. C. 102-112. 

59. Мірошніченко А.М. Земельне право України: підручник. К.: Алерта; 

КНТ; ЦУЛ, 2009. 712 с. 

60. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: 

Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; за заг. ред. 

В.В. Медведчука. К.: Юрінком Інтер, 2004. 656 с. 

61. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: монографія. 

К.: Юрінком Інтер, 2006. 544 с. 

62. Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і 

практика. Земельне право України: теорія і практика. 2007. № 1. С. 3-11; 

№ 2. С. 3-10; № 3. С. 3-9. 

63. Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної 

власності під об’єктами незавершеного будівництва приватної власності. 

Право України. 2011. №  5. C. 113-122.  

64. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в 

Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / за ред. 

А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 458 с. 

65. Право власності на землю. Захист права власності / Л.М. Горбунова, С.В. 
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