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ВСТУП
В сучасних умовах існування “Земельне право” є однією з найважливіших галузей права нашої держави. Воно вивчає суспільні відносини
між суб’єктами стосовно реалізації права власності на землю, а також з
питань володіння, користування та розпорядження землею.
Метою земельного права є регулювання земельно-правових відносин
між суб’єктами. Ця галузь права має властиву йому структуру, предмет,
методи, принципи та джерела. Відповідно до системи земельного права
розрізняють земельно-правові інститути, це насамперед право власності
на землю, види землекористування, земельні сервітути, добросусідство,
гарантії прав на землю, відповідальність за порушення земельного законодавства, правові режими земель України у відповідності за їх категоріями тощо.
Наука земельне право займає важливе місце серед інших юридичних наук. Вона здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими юридичними галузями. Відповідно до цього, вона є комплексною галуззю права.
Комплексність земельного права полягає в тому, що регулювання окремих питань здійснюється нормами цивільного, адміністративного, екологічного, аграрного права тощо. Але питому вагу в діяльності земельноправових відносин здійснює Земельний кодекс та інші нормативно-правові
акти, такі як закони України: “Про оренду землі”, “Про плату за землю”,
“Про оцінку землі”, “Про охорону земель” тощо.
Навчальний посібник з предмету ‘Земельне право”, що пропонується, має на меті допомогти студентам засвоїти теоретичні положення
земельного права, а також підготувати їх до практичної діяльності у вирішенні спорів пов’язаних із земельним законодавством.
Після кожного розділу пропонуються питання для самостійної роботи
і підготовки до практичних (семінарських) занять.
Наприкінці навчального посібника пропонується вирішення тестових
завдань, які охоплюють всі теми передбачені програмою.
Крім того для перевірки знань і практичної підготовленості студентів пропонується загальні тестові завдання до всього матеріалу, які можна використовувати також для перевірки знань під час заліку або самоітійної роботи. Завдяки цьому студенти мають можливість самостійно
тренуватися у вирішенні тестів і таким чином готуватися до практичних
занять, а в кінцевому результаті підвищувати якість вивченого матеріалу
і свої практичні навички.
Також наприкінці зазначеного навчального посібника пропонується перелік теоретичних питань, що виносяться на іспит ( диференційований залік).
Для підвищення навичок з практичної діяльності студентів — запропоновані ситуативні задачі.
Для студентів заочної форми навчання передбачені варіанти домашньої контрольної роботи з методичними вказівками до її виконання.
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Зазначені варіанти домашньої контрольної роботи в свою чергу можуть
служити тематикою рефератів для студентів.
Для полегшення вивчення тем і питань курсу, автором наведено
словник основних понять земельного права в алфавітному порядку.
Отже, основна мета цього навчального посібника — дати можливість студентам самостійно відпрацьовувати теми і виконувати відповідні практичні завдання, що має відіграти значну роль у вирішенні питань
земельно-правових відносин в їх подальшій практичній діяльності.
У навчальному посібнику розміщено програму навчальної дисципліни
“Земельне право”, яка дасть змогу більш наочно уявити студентам обсяг
запропонованих для вивчення тем, питань і розрахунок їх за годинами.
Всього програмою передбачено 10 тем — розділів.
Підсумковим етапом вивчення курсу є диференційований залік
(іспит).
Навчальний посібник з предмету “Земельне право” підготовлений на
основі тематичного плану і навчальної програми курсу “Земельне право”
та містить: розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських)
занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань,
що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та
завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник — перелік основних понять земельно-правових
відносин, список використаних джерел.
Зрозуміло, що не всі запропоновані до вивчення теми охоплюють
багатогранні інститути діяльності земельно-правових відносин в Україні,
але виходячи з навчальної програми автор намагався охопити найбільш
важливі і прктично-значимі розділи і питання.
Навчальний посібник «Земельне право» підготовлений доцентом
кафедри повітряного, космічного та екологічного права Юридичного
інституту Національного авіаційного університету, кандидатом юридичних наук, доцентом Корнєєвим Юрієм Валентиновичем.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що займаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання
земельно-правових відносин.
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