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Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі
земельних відносин та їх правового забезпечення
(бакалавр,  спеціаліст, магістр);
Проведення науково-дослідних робіт з актуальних
проблем земельної і аграрної реформ в Україні та їх
правове забезпечення;
Організація нових навчально-наукових підрозділів;
Використання результатів наукових досліджень у
навчальному процесі;
Забезпечення сучасного рівня виконання наукових
досліджень;
Організація і проведення наукових конференцій,
семінарів, симпозіумів тощо;
Впровадження в практику землеустрою інноваційних
технологій використання земельно-ресурсного потенціалу;



Формування банку даних завершених розробок учених ННІ
та баз даних потреб МАП, МОН і Державного комітету із
земельних ресурсів України;
Підвищення кваліфікації дипломованих фахівців з проблем
земельних відносин в Україні;
Підготовка оцінювачів земельних ділянок (базовий рівень,
підвищення кваліфікації, організація кваліфікаційного
іспиту) ;
Надання консультаційних послуг з питань земельних та
юридичних відносин, реформування
сільськогосподарського виробництва;
Методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
Міжнародне співробітництво.



ННЦ євроінтеграції земельного,
аграрного та екологічного права

України

ННЦ землеустрою,
кадастру та оцінки

вартості земель

ЮридичнийЗемлевпорядкування

• Конституційного права та правознавства
• Аграрного, земельного та екологічного права
ім. академіка В.З. Янчука
• Адміністративного та фінансового права

• Землевпорядного проектування
• Земельного кадастру
• Геодезії та картографії
• Управління земельними ресурсами
• Геоінформаційних систем і технологій

Кафедри

МННЦ Геоінформаційних
технологій в АПК і

природоохоронній сфері

Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет”
Боярський коледж екології і природних ресурсів

Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства
Мукачівський державний аграрний коледж

Факультети

Навчально- науковий інститут земельних ресурсів та правознавства

НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин



8 / 403 / 33ВСЬОГО
1 / 40 / 4Конституційного права та правознавства

1 / 41 / 5Адміністративного та фінансового права

1 / 70 / 4Аграрного, земельного та екологічного
права ім. академіка В. З. Янчука

1 / 40 / 5Геоінформаційних систем та технологій
1 / 51 / 4Геодезії та картографії
1 / 51 / 3Управління земельними ресурсами
1 / 50 / 4Землевпорядного проектування
1 / 60 / 4Земельного кадастру

2009 рік2007 рік

Доктори і кандидати наук
КАФЕДРИ ННІ



Рейтинг кафедр
ННІ земельних ресурсів та

правознавства за 2008-2009 н.р.

№ Назва кафедри
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1 Землевпорядного проектування 0,96 6,54 1,61 2,12 0,17 1,70 1 18

2 Кафедра управління земельними ресурсами 1,13 2,40 0,08 5,42 0,52 1,56 4 38

3 Земельного кадастру 1,09 1,98 0,47 4,97 0,16 1,42 5 69

4 Геодезії та картографії 1,13 3,05 3,05 2,54 1,29 1,64 2 23

5 Геоінформаційних систем і технологій 1,22 1,15 3,64 3,78 0,69 1,58 3 33

6 Кафедра конституційного права та правознавства 1,14 1,57 0,00 1,30 0,39 1,03 8 120

7 Кафедра аграрного, земельного та екологічного права
ім. акад. В.З. Янчука

1,18 1,92 0,00 2,43 0,38 1,19 7 114

8 Кафедра адміністративного та фінансового права 1,45 1,33 0,94 1,75 0,56 1,32 6 99

1,16 2,49 1,22 3,04 0,52 1,43В СЕРЕДНЬОМУ ПО ННІ



165 (43)4676Всього по ННІ

75 (28)2720Бакалавр

Правознавство

90  (15)1956Бакалавр

Землевпорядкування та кадастр

За
контрактом

Державне
замовлення

Ліцензійний обсяг
Денна форма навчання

Чисельність студентів

Спеціальність

Конкурс у 2009 р. за спеціальність «Землевпорядкування та кадастр» - 8 чоловіка на місце;
за спеціальність «Правознавство» - 26 чоловік на місце.
За контрактом 2,5 чоловіків на місце.



444 131

305 481 14 603

3 795495

Плата за навчання Плата за гуртожиток
Благодійні внески Позабюджетні кошти



Ø НВЦ “Охорона природних ресурсів та реформування земельних
відносин” – 434,185 тисяч грн.

Ø ННВЛ “Геоінформаційні системи і технології ” – 8,163 тисяч грн.
Ø ННВЛ Науково-технічне забезпечення земельно-інформаційних

систем 1,783 тисяч грн.

В 2009 р. проведені навчання
землевпорядників (2 етапи)

згідно Договору із
Держкомземом України
“Матеріально-технічне
забезпечення навчання

землевпорядників” на суму
237 тис. грн.



Держкомземом України передано спеціалізоване
програмне забезпечення, оргтехніку, геодезичне та
комп'ютерного обладнання в ННІ земельних ресурсів та
правознавства НУБіП України на загальну суму 1 000 000
грн. (В рамках Проекту “Видача державних актів на право
власності на землю у сільській місцевості та розвиток
системи кадастру”)

Матеріальні цінності передані згідно розпорядження
Кабінету Міністрів України № 1446 від 2 грудня 2009 р.



• Університет ім. Гумбольдта -
Берлін (Німеччина)

• ESRI (компанія-розробник
програмного забезпечення з
ГІС-технологій (США)

Міжнародна діяльність
ННІ земельних ресурсів та правознавства
в 2009 р. відбувалась за напрямками:

Участь в міжнародних конференціях, семінарах;
Проведення міжнародних конференцій та семінарів;
Стажування викладачів та науковців за кордоном;
Участь у спільних наукових та навчальних проектах;
Участь студентів у міжнародних програмах виробничого навчання.



ARS-USDA (Сервіс наукових досліджень у
сільському господарстві – Департамент сільського
господарства США), Центральна північна
лабораторія охорони ґрунтів (Морріс, Міннесота,
США)
• ІТЦ Scan  EX (обробка космічних знімків та їх одержання)
• Компанія Leica Geosystems (Швейцарія). Компанія
Совзонд (Москва)
• Callus International  (Швеція)
•Московська юридична академія (РФ)
•Міжнародна академія інформатизації (Москва, РФ)



Університет Луізіани, березень 2009 р.



Міжнародні угоди (договори) про
співробітництво

• Угода про співпрацю між ННІ земельних ресурсів
та правознавства і Географічним факультетом
Московського державного університету ім. М.В.
Ломоносова.

Міжнародні проекти
• Участь у міжнародному науковому проекті "Система
диференційованого ведення господарства в лісових екосистемах
Українських Карпат" (Чехія-Україна).
• IWAS-UKRAINE (Міжнародний альянс водних досліджень –
Саксонія), Бузький проект.



По 6-му навчальному корпусу

- ремонт підлоги;
- ремонт коридорів, аудиторій;
-заміна сантехніки.

По гуртожитку №4
Виконано ремонтні роботи на суму 56 тис. грн.зокрема:

1. Проведено капітальний ремонт місць загального користування у
правому крилі гуртожитку.

2. Здійснено капітальний ремонт коридорів на всіх поверхах і запасних
виходах.

3. Проведена заміна електромережі на 1-му та 2 –му поверхах.



1. Завершити роботу по підготовці навчально-методичних матеріалів
щодо запровадження в навчальний процес елементів дистанційного
навчання;

2. Підготовити підручники (навчальні посібники) та методичні вказівки
за планом видання на 2010 рік з врахуванням вимоги Європейської
системи вищої освіти;

3. Збільшити обсяг ліцензування місць на навчання за напрямами
“Геодезія, картографія та землеустрій” ОКР “Магістр” і
“Правознавство” ОКР “Бакалавр” і “Магістр”;

4. Відкрити магістерську програму картографічне моделювання
природокористування (виробниче і дослідницьке спрямування);

5. Прискорити роботу по доукомплектуванню бази НУБіП України
”Навчальні матеріали” електронними лекціями , посібниками та
методичними розробками;



6. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників
інституту;

Ø Забезпечити координацію освітньої діяльності в регіональних ВНЗ
НУБіП України, де є спеціальності з напрямів “Землевпорядкування
та кадастр” та “Правознавство”;

Ø Проводити профорієнтаційну роботу по забезпеченню виконання
ліцензованих обсягів прийому студентів за рахунок прийому на
навчання на умовах договору;

Ø Посилити контроль за виконанням аспірантами індивідуальних
планів роботи з метою своєчасної підготовки та захисту
дисертаційних робіт;

Ø Активізувати роботу студентських наукових гуртків, студентських
наукових товариств, виставок наукових розробок студентів;



11. Активізувати зусилля НПП на збільшення надходжень
позабюджетних коштів від діючих навчально-науково-
виробничих підрозділів. Розширити спектр послуг на основі
прямих договорів з підприємствами різних форм власності;

12. Активізувати роботу підрозділів інституту, щодо участі в
конкурсах з одержання зарубіжних грантів;

13. Організувати групи викладачів та студентів по вивченню
іноземних мов;

14. Відкрити міжкафедральну лабораторію картографічного
моделювання природокористування;

15. Відкрити комп'ютерний клас в гуртожитку № 4.



1. Ремонт підвальних приміщень з метою розширення навчально-
наукової матеріальної бази;

2.  Завершення монтажу комп’ютерної мережі та телефонізації;

3.  Обладнати навчальну аудиторію №234 оргтехнікою;

4.  Провести ремонт із частковою заміною труб, запірної та іншої
арматури системи опалення;

5. Замінити віконні рами та двері, які перебувають в аварійному стані в
гуртожитку №4;

6. Упорядкування благоустрою території гуртожитку №4;

7. Доукомплектувати спортивну кімнату в гуртожитку №4 спортивним
інвентарем.



ДякуюДякую заза увагуувагу !!


