
Вступ

 

  

Важливою і невід'ємною частиною еколого-правової освіти студентів вищих юридичних
навчальних закладів є вивчення земельного права України.

  

Особливого значення набуває оволодіння знаннями у галузі земельного права в
сучасний період — час прискорення реформування земельних правовідносин,
становлення, розвитку і зміцнення державності в Україні, прийняття та введення в дію
нового Земельного кодексу України.

  

Підвищений інтерес до вивчення земельного права України як важливої складової
еколого-правової освіти зумовлений низкою обставин. Передусім введенням у дію
нового Земельного кодексу України і значним оновленням та істотним збільшенням
кількості законодавчих і підзаконних актів про землю, які потребують об'єктивного
осмислення їх ролі та місця є національній системі права і регулюванні суспільних
земельних відносин з врахуванням положень нового Цивільного кодексу України, який
набере чинності 1 січня 2004 р.

  

По-друге, це пов'язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати
земельно-правові норми для реального забезпечення суб'єктивних земельних прав у
процесі реалізації сучасної земельної реформи.

  

По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових
концептуальних підходів до регламентації земельних правовідносин, проведення їх
наукової класифікації за галузевими, інституційними та іншими ознаками.

  

При підготовці підручника його автори виходили з того, Що окремі принципові моменти
правового регулювання земельних відносин вже висвітлено у навчальній літературі з
екологічного, аграрного та цивільного права. Разом з тим, зважаючи на традиції
земельного права, які раніше сформувалися, та виходячи з положень теорії земельного
права, узагальнення наукових ідей і концепцій щодо розвитку земельного
законодавства, аналізу сучасної системи нормативно-правових актів України у

 1 / 5



Вступ

підручнику зроблено спробу ство-

  

рити необхідну основу для об'єктивного сприйняття студентською молоддю
земельно-правових явищ та специфіки відображення їх у правовому полі. (Посилання на
нормативно-правові акти України подано станом на 01.01.2004 р.)

  

Введення та викладання як самостійного навчального курсу «Земельне право» у ряді
вищих юридичних навчальних закладів країни, зміни концептуальних підходів до
викладання курсу «Екологічне право», а також наявність перших навчальних посібників
та підручників, створених після прийняття нового Земельного кодексу України, не могли
не вплинути на формування змісту цього підручника.

  

При викладенні матеріалу, автори намагалися уникнути дублювання, по можливості
доповнити і поглибити зміст навчальної літератури. Так, чільне місце в Загальній частині
підручника належить розділам, присвяченим аналізові земельних правовідносин,
гарантій прав на землю та механізму їх реалізації, правових форм приватизації землі та
ін.

  

В умовах ринкових відносин самостійного значення, а отже і висвітлення, набувають
проблеми, пов'язані з правовим регулюванням ринкового обігу земельних ділянок та
плати за землю. Вони теж розглядаються в Загальній частині.

  

Предметом окремої уваги стали питання, що стосуються права постійного користування
землею, оскільки цей вид землекористування характеризується певною специфікою.
Вони висвітлюються з урахуванням нових підходів до цієї правової категорії, закріплених
чинним Земельним кодексом.

  

Не залишені поза увагою і такі новели чинного земельного законодавства, як
обмеження прав на землю, право земельного сервітуту, право добросусідства та ін.

  

На думку авторів, заслуговує на самостійне місце матеріал, який стосується розвитку
земельного права як науки. Важливого значення набувають доробки вчених, які
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досліджували земельно-правові проблеми.

  

При висвітленні тем Особливої частини земельного права автори обмежилися головним
чином аналізом правового регулювання використання земель різного цільового
призначення. При цьому враховувалося те, що інші елементи правового режиму земель
(їх належність, охорона та ін.) відображено в Загальній частині чи будуть предметом
вивчення курсу «Екологічне право».

  

Підручник має на меті допомогти зорієнтуватися, по-пер-

  

ше, в різноманітті наукових концепцій щодо права власності на землю, реалізації та
захисту земельних прав суб'єктів, охорони земель та ін., по-друге, у значному обсязі
нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини.

  

Він розрахований на поглиблене вивчення земельного права з метою опанування
студентами як наукових положень, так і чинного земельного законодавства, набуття
навичок його застосування у практиці правозастосовної, наукової та іншої діяльності.

  

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам цього підручника: доктору юридичних
наук, професору Василю Лук'яновичу Мунтяну; доктору юридичних наук, професору,
члену-кореспонденту Академії правових наук України Наталії Рафаелівні Малишевій;
доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри економіко-правового
факультету Донецького національного університету Антоніні Григорівні Бобковій.

  

 

  

Авторський колектив:

  

Шульга М. В., доктор юридичних наук, професор (керівник авторського колективу) —
вступ; глави 3; 6; 9; (§ 2—3); 15; 17; 21; 
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Анісімова Г. В., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (§ 7Б);

  

Багай Н. О., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (§ 6); 

  

Гетьман А. П., доктор юридичних наук, професор — глави 9 (§ 1); Ю; 12;

  

Гордєєв В. І., кандидат юридичних наук, доцент — глава 20;

  

Ільницька Н. В., кандидат юридичних наук, доцент — глава 7;

  

Каракаш І. І., кандидат юридичних наук, доцент — глава 1 (§1 — У співавторстві з |Чуйк
овим В. О.|
, § 2—5);

  

Кулинич П. Ф., кандидат юридичних наук, доцент — глави 4; 5; 8 (§ 1; §2-3 —у
співавторстві з Семчиком В. І.); 14;

  

Лейба Л. В. — глава 9 (§ 4);

  

Носік В. В., кандидат юридичних наук, доцент — глави 1 (§ 7А); 13;

  

Пащенко О. М., кандидат юридичних наук, доцент — глава 2 (у співавторстві з
Погрібним О. О.);
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Погрібний О. О., доктор юридичних наук, професор — глави 2 (у співавторстві з
Пащенком О. М.); 11;

  

Семчик В. І., доктор юридичних наук, професор — глава 8 (§ 2—3 — у співавторстві з
Кулиничем П. Ф.); 

  

Титова Н. І., доктор юридичних наук, професор — глава 16;

  

|Чуйков В. О.[, кандидат юридичних наук, доцент — глави 1 (§ 1 —у спіавіторстві з
Каракашем 1.1.); 18; 19
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