
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

анкетування студентів 2 курсу спеціальності 081 «Право» щодо  результатів вивчення 

навчальної дисципліни «Земельне право» 

 

В результаті проведеного анкетування  студентів групи ПРАВО-18-1 щодо вивчення 

навчальної дисципліни «Земельне право» встановлено, що вона є спеціальною правовою 

навчальною дисципліною, яка дозволяє сформувати знання про правове регулювання 

суспільних відносин, що регулюються земельним правом як галуззю права України, та 

основних умінь по застосуванню земельного законодавства. 

Як свідчить аналіз анкет студентів,  вивчення земельного права дозволило їм засвоїти 

правове регулювання ринкових відносин у земельних відносинах, договірні відносини в 

земельному законодавстві, захист прав власників земельних ділянок та землекористовучавів, 

відповідальність за порушення земельного законодавства; 

На їх думку, застосування на практиці норм земельного права, дозволить користуватися 

чинним земельним законодавством та правильно застосовувати його законодавчі положення 

при вирішенні окремих життєвих казусів, правильно використовувати земельно-правову 

термінологію, аргументувати своє рішення щодо питання юридичної відповідальності осіб, 

винних у порушенні земельного законодавства. 

Проведені семінарські та практичні заняття дозволили студентам опанувати 

необхідними теоретичними положеннями, засвоїти сутність земельно-правових категорій, 

змісту земельно-правових інститутів, навчитися розуміти зміст норм земельного права, 

роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, 

тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, набути досвіду 

науково-дослідної роботи у галузі земельного права.  

За висновками анкетування, вивчення навчальної дисципліни "Земельне право" сприяє  

становленню сучасного правника як фахівця, який може забезпечити режим законності щодо 

сталого розвитку, земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів. 

Студенти відмічають, що поряд із різними формами закріплення  теоретичного 

матеріалу на семінарських заняттях, важливою були практичні заняття по темах вирішення 

земельних спорів та юридична відповідальність за вчинення земельних правопорушень. Для 

набуття таких навичок студенти на практиці вирішували земельні. 

В цілому за висновками проведеного анкетування  вивчення навчальної дисципліни 

«Земельне право» сформувало теоретичні та практичні навички аналізувати зміст 

нормативних актів земельного законодавства України та застосовувати правові знання з 

земельного права для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку, 

застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань. 

Анкетування проводилось з 11-12 березня 2020 року серед студентів  групи ПРАВО-18-

1 і обговорено на засіданні кафедри права 24 березня 2020 року. 

 
 

 


