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1. Опис навчальної дисципліни 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітній ступінь Бакалавр 
Галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка» 

Спеціальність 015 «Професійна освіта» 

Спеціалізація 015.37 «Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові 
технології» 

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології)» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

- 

Форма контролю екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 2            

Семестр 4  

Лекційні заняття 26 год  

Практичні, семінарські заняття 52 год  

Лабораторні заняття -         

Самостійна робота 42 год  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

6 год 

3 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Управління земельними ресурсами є спеціальною дисципліною в 

процесі підготовки бакалаврів із геодезії та землеустрою і має своєю метою 

пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, 

вивчення методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного 

виробництва, рівню продуктивних сил і виробничих відносин відповідають певна 

система управління земельними ресурсами, зумовлена панівною формою 

власності на землю й інші засоби виробництва, а також властиві їм форми 

землекористування.  

Завдання вивчання дисципліни полягають у: 

 вивченні теоретичних та методологічних засади управління 

земельними ресурсами; 

 дослідження типізація землекористувань та сучасних підходів до 

класифікації земель; 

 розумінні використання різних методів управління земельними 

ресурсами; 

 вивченні структуру органів управління  у сфері земельних відносин та 

їх компетенції; 

 вивчення земельних відносин та  особливостей управління землями 

територіальних громад, різних категорій тощо. 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають оволодіти теоретичними 

основами управління земельними ресурсами, засвоїти її правові чинники та 

інформаційну базу, набути вміння професійно аналізувати матеріали та 

використовувати їх у практичній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

суб’єкти та  об’єкти управління земельним ресурсами; 

сутність, зміст, основні завдання, функції та принципи управління 

земельними ресурсами; 

методи управління земельними ресурсами на всіх ієрархічних рівнях; 

специфіку управління землями різних форм власності в залежності від 

цільового призначення (типу та підтипу землекористування); 

структуру органів управління земельним ресурсами; 

класифікацію земельних ресурсів як інструментарій управління; 

методологію формування ефективного землекористування; 

організаційно-економічні заходи щодо використання та охорони земель; 

специфіку управління землями територіальних громад; 

основи формування сталого землекористування шляхом організації та 

удосконалення системи землеустрою й землевпорядного проектування. 

вміти:  
аналізувати основні положення концепції сучасного управління земельними 

ресурсами; 



користуватись методологією управління земельними ресурсами, а саме 

процесів – вивчення об’єкту управління, пошуку управлінських рішень, реалізації 

управлінських рішень та контролю за виконанням управлінських рішень; 

вміти формувати ефективне землекористування на всіх рівнях управління; 

володіти навиками оцінки рівня земельних відносин; 

брати участь у розробці місцевих програм використання та охорони земель із 

здійсненням моніторингу їх реалізації; 

брати участь у реалізації організаційно-економічних заходів щодо 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць. 

Для вивчення дисципліни " Управління земельними ресурсами " необхідним 

є попереднє засвоєння історії  освоєння земельних ресурсів, земельного кадастру, 

землевпорядного проектування, землеустрою. 

Компетентностями, якими повинен володіти здобувач після вивчення 

дисципліни є: 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

СК07. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з 

підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного 

обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації; 

СК10. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до 

вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці; 

СК11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, 

методи, принципи фундаментальних та прикладних наук; 

СК12. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі;  

СК14. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) 

відповідно до спеціалізації; 

Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми: 

ПР 07. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й 

обирати ефективні шляхи їх вирішення; 

ПР 10. Знати основи психології, педагогіки, а також фундаментальних і 

прикладних наук (відповідно до спеціалізації) на рівні, необхідному для 

досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та 

освітньою програмою; 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором матеріалів, 

виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, проектуванням технічних 

об’єктів у предметній галузі (відповідно до спеціалізації); 

ПР 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності; 

ПР 22. Застосовувати програмне забезпечення для e-learning і дистанційного 

навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід; 

ПР 23. Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні та 

світі, мати навички ефективного господарювання.  

 

 
 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1.  «Досягнення стратегічних цілей управління земельними 

ресурсами» 

Тема 1. Концепція управління земельними ресурсами 

Сучасні концепції управління. Еколого-економічні імперативи. Еволюція 

управління земельними ресурсами. Принципи, мета та завдання управління 

земельними ресурсами. Суб’єкти та об’єкти управління земельними ресурсами. 

Стратегічні цілі управління.  

 

Тема 2. Публічне адміністрування використання земельних та інших 

природних ресурсів 

Поняття, принципи та завдання публічного управління. Суб’єкти та об’єкти 

публічного адміністрування. Права та обов’язки власників землі та 

землекористувачів. Завдання публічного адміністрування земельних та інших 

природних ресурсів. Оцінка ефективності прийнятих рішень. Особливості 

публічного адміністрування земельних та інших природних ресурсів. 

 

Тема 3. Планування управлінських заходів із забезпечення сталого 

розвитку територіальних громад Організаційно-економічні заходи управління 

земельними та іншими природними ресурсами на місцевому рівні. Оцінка стану 

використання та розвитку земельних відносин територіальних громад. 

Компетенції сталого розвитку територіальних громад. Шляхи залучення коштів 

для організації землеустрою та реалізації завдань сталого розвитку у 

територіальних громадах. 

 

Тема 4. Напрями розвитку землекористувань в умовах сучасних 

викликів  
Напрями розвитку землекористувань в сучасних умовах. 

Мультифункціональність землекористувань.  Сучасні виклики в умовах 

глобалізації. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва. 

Структуризація землекористувань у територіальній громаді. 

 

 

МОДУЛЬ 2. «Особливості управління земельними ресурсами із значним 

природно-ресурсним потенціалом» 

 

Тема 5. Управління використанням та охороною земель водного фонду 

Сфера державного управління щодо використання та охорони водних 

ресурсів. Користування землями водного фонду. Обов’язки користувачів водного 

фонду. Водоохоронна зона як  природоохоронна територія господарської 

діяльності. Органи управління землями водного фонду та їх повноваження. 

 



Тема 6. Управління використанням та охороною земель природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення 

Концепція розвитку природно-заповідних територій в Україні. Сутність і 

зміст земель природно-заповідного фонду. Органи управління землями природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Режим 

використання земель природно-заповідного фонду. Розвиток інноваційно-

інвестиційної діяльності як функції управління землями природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення. 

 

Тема 7 Управління використанням та охороною земель оздоровчого 

призначення 

Режим використання земель оздоровчого призначення. Спеціально 

уповноважені органи управління землями оздоровчого призначення. Склад 

території лікувально-оздоровчих місцевостей  і курортів. Поділ округів санітарної 

охорони на три зони. Контроль за здійсненням санітарно-епідеміологічних заходів 

на курортах.  

 

Тема 8 Управління використанням та охороною земель рекреаційного 

призначення 

Склад земель рекреаційного призначення. Поділ рекреаційних територій  на 

практиці. Організована та неорганізована рекреація. Будівництво на землях 

рекреаційного призначення. Встановлені обмеження на землях рекреаційного 

призначення.  Органи управління землями  рекреаційного призначення та їх 

повноваження. 

 

Тема 9 Управління використанням та охороною земель історико-

культурного призначення 

Склад земель історико-культурного призначення. Спеціально уповноважені 

органи управління землями історико-культурного призначення. Режим 

використання земель історико-культурного призначення.  

 

 

МОДУЛЬ 3. «Управління земельними ресурсами які піддаються активному 

антропогенному навантаженню» 

Тема 10. Управління землями сільськогосподарського призначення. 

Поняття земель сільськогосподарського призначення. Угіддя та неугіддя. 

Особливості управління землями сільськогосподарського призначення. 

Використання та охорона земель сільськогосподарського призначення. 

Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського 

призначення. Органи управління землями сільськогосподарського призначення та 

їх повноваження 

 

Тема 11. Управління використанням та охороною земель лісового 

фонду 



Суб’єкти та об’єкти правовідносин землями лісового фонду. Право 

тимчасового і постійного користування лісами. Уповноважені органи у сфері 

управління землями лісового фонду. Лісовий сервітут. Зміна цільового 

призначення земельних лісових ділянок. Органи управління землями 

лісогосподарського призначення та їх повноваження 

 

 

Тема 12. Особливості управління використанням та охороною земель 

житлової та громадської забудови. Актуальність міського 

землекористування 

Співвідношення понять «землі населених пунктів» і «землі житлової та 

громадської забудови». Питання, що вирішуються в Генеральному плані. Склад 

містобудівної документації. План земельно-господарського устрою. Актуальні 

проблеми управління земельними ресурсами міст. Територіальна громада міста. 

Розмежування земель державної та комунальної власності. Повноваження міських 

рад у сфері землеустрою. 

 

Тема 13 Управління використанням та охороною земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення 

Режим використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. Спеціально уповноважені органи 

управління землями  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Досягнення стратегічних цілей управління земельними 

ресурсами 

Концепція управління 

земельними ресурсами 

8 2 2   4       

Публічне 

адміністрування 

використання 

земельних та інших 

природних ресурсів 

10 2 4   2     

Планування 

управлінських заходів 

із забезпечення сталого 

розвитку 

територіальних громад 

 2 6   4       

Напрями розвитку 

землекористувань в 

умовах сучасних 

викликів 

 2 6   4       

Разом за змістовим модулем 

1 

24 8 18   14       

Змістовий модуль 2. Управління земельними ресурсами із значним природно-

ресурсним потенціалом 

Управління 

використанням та 

охороною земель 

водного фонду 
 

 2 4   3       

Управління 

використанням та 

охороною земель 

природно-заповідного 

та іншого 

природоохоронного 

призначення  

 2 4   3       

Управління 

використанням та 

охороною земель 

оздоровчого 

призначення 

 2 4   2       



Управління 

використанням та 

охороною земель 

рекреаційного 

призначення 

 2 2   2       

Управління 

використанням та 

охороною земель 

історико-культурного 

призначення 

 2 2   4       

Разом за змістовим модулем 

2 

24 10 16   14       

Змістовий модуль 3. Управління земельними ресурсами які піддаються 

активному антропогенному навантаженню 

 

Управління землями 

сільськогосподарського 

призначення 

4 2 6   4       

Управління 

використанням та 

охороною земель 

лісового фонду 

4 2 4   4     

Особливості 

управління 

використанням та 

охороною земель 

житлової та 

громадської забудови. 

Актуальність міського 

землекористування 

4 2 4   4     

Управління 

використанням та 

охороною земель 

промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення 
 

4 2 4   2     

Разом за змістовим модулем 

3 

44 8 18   14 2      

Усього годин  90(6з) 26 52 -  42 12 6  6   

Курсовий проект (робота) з 

__________ 

___________________ 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

- 

- - - - - - - - - - - 

Усього годин             

 



5. Теми практичних занять 

 

МОДУЛЬ 1 

Практичне заняття №1. Тема  «Аналіз та оцінка особливостей використання 

земельних ресурсів на місцевому рівні – 8» 

Суб’єкти та об’єкти управління управління земельними ресурсами. Органи 

управління та їх компетенції на місцевому рівні. Оцінка стану використання та 

охорони земель. Складання форм державної статистичної звітності щодо 

земельного фонду. 

Практичне заняття №2. Тема «Організаційно-економічні заходи управління 

земельним ресурсами на місцевому рівні – 6» 

Нормативно-правова база заходів щодо використання та охорони земель. 

Підстави тимчасового користування. Особливості укладання договорів на 

користування земельними ділянками.  

 

МОДУЛЬ 2 

Практичне заняття №3. Тема  «Розробка програми використання та 

охорони земель й інших природних ресурсів на місцевому рівні – 8» 

Актуальність розробки програм використання та охорони земель й інших 

природних ресурсів у територіальних громадах. Оцінка природно-ресурсного 

потенціалу територіальної громади. Основні засади прогнозування розвитку та 

використання природно-ресурсного потенціалу території. Забезпечення заходів із 

реалізації програми. Місце містобудівної та землевпорядної документації при 

реалізації програми використання та охорони земель й інших природних ресурсів. 

 

МОДУЛЬ 3 

Практичне заняття №4. Тема «Організація контролю за використання та 

охороною земель й інших природних ресурсів. Оцінка виконання програми 

використання та охорони земель на місцевому рівні.  – 8» 
Основи державного та громадського контролю за використання й охороною 

земель. Відповідальність за порушення земельного законодавства. Моніторинг та 

оцінка стану виконання програми використання та охорони земель.    

 



                                                                                               

 

6. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості управління землями різних форм власності 14 

2 
Управління землями різного цільового призначення   

 

14 

3 Інституційний підхід до управління землями ресурсами 14 

 

1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 

 

Перелік питань з дисципліни «Управління земельними ресурсами» 

1. Класифікація методів управління земельними ресурсами 

2. Форми власності в залежності від суб’єкта 

3. Повноваження органів державної влади повноважень 

4. Співвідношення понять «право володіння», «право користування», 

«право постійного користування» 

5. Хто приймає рішення з про зміну  цільового  призначення  земель 

6. Хто набуває право постійного користування земельною ділянкою із 

земель державної та комунальної власності набувають: 

7. Суб’єктом права державної власності 

8. Суб’єктом права комунальної власності є  

9. Об'єктами земельних відносин є: 

10. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах: 

11. Поняття земельної ділянки 

12. Землі сільськогосподарського призначення, які отримані у спадщину 

іноземними фізичними і юридичними особами підлягають відчуженню 

протягом… 

13. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, 

мають право: 

14. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56525&displayformat=dictionary
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http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56625&displayformat=dictionary
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http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56642&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=101042&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=57702&displayformat=dictionary
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15. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

для ведення фермерського господарства 

16. Що дозволено розташовувати на землях сільськогосподарського 

призначення? 

17. Що таке цільове призначення 

18. Методи управління земельними ресурсами бувають 

19. Як називається центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин 

20. Хронологія етапів розробки програми розвитку земельних відносин 

21. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері земельних відносин 

22. Повноваження облдержадміністрацій у сфері земельних відносин 

23. Повноваження райдержадміністрацій у сфері земельних відносин 

24. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних 

відносин 

25. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері земельних 

відносин 

26. Класифікація методів управління земельними ресурсами. 

27. Охарактеризуйте землеустрій, як метод управління земельними 

ресурсами 

28. Розкрийте зміст програмно-цільового методу управління 

29. Назвіть нормативно-правову базу щодо управління земельними 

ресурсами 

30. Розкрийте зміст методу системного аналізу в сфері управління 

земельним ресурсами 

31. Розкрийте зміст методу моделювання у сфері управління земельним 

ресурсами 

32. Назвіть землі, які можуть перебувати тільки у державній формі 

власності 

33. Охарактеризуйте поняття та їх взаємозалежність: орган місцевого 

самоврядування, територіальна громада, об’єднана територіальна громада. 
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34. Охарактеризуйте склад, зміст та структуру програми використання й 

охорони земель. 

35. Охарактеризуйте склад та структуру земельного фонду в Україні 

36. Розкрийте класифікацію землекористувань в Україні 

37. Організаційно-економічні засади управління землями територіальних 

громад. 

38. Охарактеризуйте правовий режим земель в Україні, на підставі чого він 

встановлюється. 

39. Організація контролю за використання та охороною земель в Україні. 

40. Охарактеризуйте співвідношення 

понять: землеустрій, землевпорядкування, землевпорядне проектування, 

містобудування, Державний земельний кадастр. 

41. Підстави набуття земельних ділянок у власність і користування. 

42. Назвіть об’єкти управління земельними ресурсами. 

43. Назвіть суб’єктів управління земельними ресурсами. 

44. Назвіть права та обов’язки землевласників і землекористувачів. 

45. Особливості управління земельними ресурсами на загальнодержавному 

та глобальному рівнях. 

46. Особливості управління земельними ресурсами на регіональному рівні. 

47. Особливості управління земельними ресурсами на місцевому та 

локальному рівнях. 

48. Обґрунтуйте узгодженість принципів та завдань управління земельними 

ресурсами на всіх рівнях. 

49. Назвіть передумови формування сталого землекористування в Україні. 

50. Обґрунтуйте поняття «стале землекористування». 

51. Розкрийте зміст та класифікацію права користування земель в Україні. 

52. Охарактеризуйте поняття та склад земель водного фонду. 

53. Назвіть принципи державного управління землями водного фонду? 

54. Які органи управління забезпечують реалізацію державної політики у 

сфері використання і охорони земель водного фонду? 
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55. Що таке водоохоронна зона і прибережна захисна смуга? 

56. Які дії забороняються в межах водоохоронних зон? 

57. Назвіть та охарактеризуйте види водокористування в Україні. 

58. Які території належать до земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення? 

59. Якими нормативно-правовими документами регулюється використання 

та охорона земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення? 

60. Назвіть класифікацію земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення. 

61. Розкрийте значення та зміст поняття «коефіцієнт заповідальності» 

62. Розкрийте особливості використання та охорони земель Національних 

природних парків. 

63. Розкрийте особливості використання та охорони земель заповідників. 

64. Мета та основні завдання створення природних заповідників 

65. Охарактеризуйте сучасне використання Національних природних парків 

в Україні. 

66. Які території та об’єкти природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення відносяться до природних об’єктів? 

67. Які території та об’єкти природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення відносяться до об’єктів штучного походження? 

68. Зонування територій та об’єктів природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення 

69. Назвіть особливості управління землями природно-заповідного та 

іншого природоохоронного призначення. 

70. Що розуміють під «землями оздоровчого призначення? 

71. Охарактеризуйте поняття «курорт» та визначте основні їх задання. 

72. Правовий режим земель оздоровчого призначення. 

73. Що розуміють під визначенням «курортна справа»? 

74. Які території належать до земель рекреаційного призначення? 
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75. Яка діяльність заборонена на землях рекреаційного призначення? 

76. У яких формах власності можуть перебувати землі рекреаційного 

призначення. 

77. Охарактеризуйте поняття «зелена зона». 

78. Розкрийте класифікацію земель рекреаційного призначення. 

79. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. 

80. Назвіть особливості використання  та охорони земель історико-

культурного призначення. 

81. Правовий режим земель історико-культурного призначення. 

82. Чим визначається статус та правовий режим земель історико-

культурного призначення? 

83. Що є об’єктами історико-культурного призначення? 

84. За якими критеріями класифікують землі історико-культурного 

призначення? 

85. У яких формах власності можуть перебувати землі історико-культурного 

призначення? 

86. Які території належать до земель сільськогосподарського призначення? 

87. Кому передаються у власність та надаються у користування землі с.-г. 

призначення? 

88. Охарактеризуйте пріоритетність використання земель с.-г. призначення. 

89. Охарактеризуйте розвиток сільськогосподарського землекористування в 

Україні. 

90. Розвиток фермерського господарства в Україні. 

91. Розвиток особистого селянського господарства в Україні 

92. Принципи та завдання управління землями сільськогосподарського 

призначення. 

93. Основні завдання стимулювання раціонального використання і охорони 

земель. 

94. Сучасні тенденції управління сільськогосподарським 

землекористування. 
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95. Перспективи розвитку сталого сільськогосподарського 

землекористування. 

96. Виділіть основні проблеми та недоліки  управління земельними 

ресурсами щодо аграрного землекористування. 

97. Яким на вашу думку має бути сільськогосподарське землекористування 

в Україні. 

98. Назвіть склад земель лісового господарства. 

99. Органами управління у сфері використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення. 

100. Назвіть форми використання земель лісогосподарського призначення 

101. Охарактеризуйте поняття лісового сервітуту. 

102. Назвіть і охарактеризуйте види використання лісових ресурсів? 

103. Назвіть класифікацію населених пунктів? 

104. Які території належать до земель житлової та громадської забудови? 

105. Законодавча база використання та охорони земель житлової та 

громадської забудови? 

106. У яких планах і проектах вирішується питання розвитку і благоустрою 

територій житлової та громадської забудови? 

107. Охарактеризуйте поняття детальний план території. 

108. Сучасні тенденції управління землями житлової і громадської забудови. 

109. Особливості використання земель оборони. 

110. Які території віднесені до земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення? 

111. Чим визначається правовий режим земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення? 

112. Хто є суб’єктами прав на землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення? 

113. Назвіть принципи регулювання відносин щодо земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення? 

114. Розкрийте зміст спеціального лісокористування 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56525&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56525&displayformat=dictionary
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=56845&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=101011&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=99155&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=57693&displayformat=dictionary
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=101101&displayformat=dictionary


115. Розкрийте зміст побічного лісокористування. 

116. Охарактеризуйте поняття лісокористування. 

117. Порядок проведення контролю за використання і охороною земель 

лісогосподарського призначення. 

118. Охарактеризуйте зміст загального і спеціального лісокористування. 

119. Розкрийте зміст поняття «лісовий квиток». 

120. Розвиток лісового господарства в Україні. 

 

2. Методи навчання 

Словесні (розповідь, пояснення, лекційний метод), практичні (вправа, 

практична робота), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження); дискусія; метод проектів; мозковий штурм; кейс-метод; робота 

в парах. 

9.Методи контролю 

Навчальні досягнення студентів перевіряються з використанням поточного 

і підсумкового контролю. 

Форми контролю: 

- поточний контроль – має на меті оцінку роботи студентів за всіма 

видами аудиторної роботи (лекції, лабораторні заняття) і відображає поточні 

навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни 

«Кадастр населених пунктів» 

- модульний (рубіжний) контроль, формою якого є атестація з кожного 

модулю, що визначений робочою навчальною програмою та навчальним планом; 

(модульні контрольні роботи, захист лабораторних робіт); 

- підсумковий – 8-й семестр – іспит (тестовий  контроль). 

До екзамену не допускається студент, який набрав менше ніж 42 балів за 

навчальну роботу протягом семестру, не виконав і не здав всіх практичних робіт, 

не відвідував без поважних причин більшу частину лекцій.  

   Рейтингова оцінка з атестації виставляється за результатами складання 

тестових завдань та відповіді на відкриті питання із врахування співбесіди з 

екзаменаторами. Завдання складається з 10 тестових питань та 2 відкритих 

питань. За кожну правильну відповідь на тестові завдання студент отримує 1 бал.  

У кінці кожного модуля проводяться модульні контрольні роботи. 

У кінці семестру студенти пишуть підсумкову контрольну роботу (іспит). 

  Змістовий модуль 1 – максимум 100 балів 

Змістовий модуль 2 – максимум 100 балів 

Змістовий модуль 3 – максимум 100 балів 

 

Навчальна робота – максимум 70 балів (середнє за 2 змістові модулі х 0,7) 

Підсумкова атестація (залік) – максимум 30 балів  



Всього: максимум 100 балів 

Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27.02.2019 р. протокол №7 (додаток 1).  

 

Оцінка  

національна 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Відмінно 90 – 100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

 

 Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації RАТ (до 30 балів) додається до рейтингу студента з 

навчальної роботи RНР (до 70 балів): RДИС = RНР + RАТ . 

                                      

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення складається із Навчально-методичного комплексу, бази 

тестових завдань. 

 

1. 1.Дорош Й.М. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Управління 

земельними ресурсами» для студентів денної форми навчання ОС «Бакалавр» 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. 

Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018. - 104 с. 

2.Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із 

навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» для студентів денної 

форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / 

Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ 

НУБіП України, 2018. - 84 с. 

3. Дорош Й.М. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт із 

навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» для студентів денної 

форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / 

Й.М. Дорош, Є.В. Бутенко, Г.М. Колісник – К.: редакційно-видавничий відділ 

НУБіП України, 2018. - 22 с. 



 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами: Навчальний посібник / 

під заг. ред. Третяка А.М., О.С. Дорош. - К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2006. - 462 с. 

2. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: Навчальний посібник / 

в.в. Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я.Сохнич. - Миколаїв: МФ НАУКА, 2002. - 316 с. 

3. Дорош О.С. Управління земельними ресурсами на регіональному рівні / 

О.С. Дорош. - К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004. - 142 с. 

4. Дорош Й.М. Теоретико-методологічні засади формування обмежень у 

використанні земель та обтяжень прав на земельні ділянки: [монографія] / Й.М. 

Дорош, О.С. Дорош. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 656 с. 

5. Дорош Й.М. Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні: 

[навчальний посібник] / Й.М. Дорош, О.С. Дорош. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 

650 с. 

6. Третяк А.М. Екологія землекористування: [навчальний посібник] // 

А.М. Третяк, О.С. Будзяк, О.С. Дорош, В.М. Будзяк, Ю.О. Юречко; за заг. ред. 

А.М. Третяка – К.: Інститут екологічного управління та збалансованого 

природокористування, 2017. – 178 с. 

 

Допоміжна 

1. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою: навчальний посібник / А.М. 

Третяк - К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2002. - 342 с. 

2. Дорош О.С Принципи управління земельними ресурсами / О.С. Дорош // 

землевпорядкування. – 2002. - №4. - с. 58-62. 

3. Третяк А.М. Земельні ресурси україни та їх використання / А.М. Третяк, 

Д.І. Бабміндра. - К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003,- 143 с. 

4. Леонець В.О. Концептуальні основи землекористування в населених 

пунктах / В.О. Леонець // Землеустрій і кадастр. - 2005. - № 3. - с. 32-35. 



5. Дорош О.С. Реформування системи управління земельними ресурсами в 

умовах децентралізації влади / О.С. Дорош, Д.М. Мельник, Л.А. Свиридова // 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –. 2016. – № 1-2. – С. 16 – 25.  

6. Дорош Й.М., Проблеми формування та встановлення меж об'єднаних 

територіальних громад: землевпорядно-правовий аспект / Й.М. Дорош, І.П. 

Купріянчик, А..Й. Дорош // Землеустрій, кадастра та моніторинг земель - 2018.-

№4.  

7. Про стан встановлення меж населених пунктів. [Електронний ресурс]: 

https://land.gov.ua/info/vstanovlennia-mezh-naselenykh-punktiv/  

8. Enemark, S.; Bell, K.C.; Lemmen, C.H.; McLaren, R. Fit-for-Purpose Land 

Administration; International Federation of Surveyors (FIG): Copenhagen, Denmark, 

2014. 

9. Bennett, R.M.; Pickering, M.; Sargent, J. Transformations, transitions, or 

tall tales? A global review of the uptake and impact of NoSQL, blockchain, and big data 

analytics on the land administration sector. Land Use Policy 2019, 83, 435–448. 

10. Lengoiboni, M.; Richter, C.; Zevenbergen, J. Cross-cutting challenges to 

innovation in land tenure documentation. Land Use Policy 2019, 85, 21–32. 

 

 

Нормативно-правова 

1. Конституція України. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. - 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

2. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

[Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. - Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15719/print 1473700920200673 

3. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень” за станом : 1 липня 2004 р. № 1952-ІV // ВВР України. – 

Офіц. вид. – 2004. – № 51. – С. 553. 

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №№ 2768-III [Електронний 

https://land.gov.ua/info/vstanovlennia-mezh-naselenykh-punktiv/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15719/print%201473700920200673


ресурс]. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2. 

5. Закон України «Про державний контроль за раціональним використанням 

та охороною земель»//Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - С. 29- 37. 

6. Закон України «Про охорону земель»//Офіційний вісник України. - 2003.  

- № 29. - С. 9-29. 

7. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 

№ 3038-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/ 3038- 

8. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – 

Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 280/97-вр.  

9. Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року 

№ 3613-VI [Електронний ресурс] // Голос України від 06.08.2011 — № 145. – 

2011. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. 

10. Закон України "Про основи містобудування" 16 листопада 1992 року 

№ 2780-XII [Електронний ресурс] // Голос України від 09.12.1992. – 1992. – 

Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. 

11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний 

ресурс] // Голос України від 12.03.2003 — № 45. – 2003. – Режим доступу до 

ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print. 

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний 

ресурс] // Голос України від 04.12.2010 — № 229, / № 229-230 /. – 2010. – Режим 

доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print. 

13. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 №858-IV [Електронний 

ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.  

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

ведення Державного земельного кадастру" від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

[Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 27.11.2012 — № 218. – 2012. – Режим 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15


доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-

%D0%BF/print1484118245992111. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України " Про містобудівний кадастр" 

від 25 травня 2011 р. N 559 [Електронний ресурс] // Урядовий кур'єр від 

03.06.2011 — № 100. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF. 

16. Розпорядження КМУ від 31.01.18 р. № 60-р «Питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних громад». [Електронний ресурс]: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peredachi-1 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційна інформація Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://land.gov.ua. 

2. Офіційна інформація про Децентралізацію в Україні [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://decentralization.gov.ua/. 

3. Геопортал "Містобудівний кадастр Києва" [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://mkk.kga.gov.ua/. 

4. Публічна кадастрова карта України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kada

str&bl=ortho10k_all. 

5. Геопортал Адміністративно-територіального устрою України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://atu.gki.com.ua/. 

6. Про затвердження положень про територіальні органи 

Держгеокадастру: Наказ Мінагрополітики від 25 жовтня 2016 р.за № 1391/29521 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-16 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/print1484118245992111
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/print1484118245992111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peredachi-1
http://land.gov.ua/
https://decentralization.gov.ua/
https://mkk.kga.gov.ua/
https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all
https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all
https://atu.gki.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-16


7. Положення про Державну службу України з питань геодезії, 

картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 

р. № 15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF 

  

Європейські та державні стандарти 

ISO 18091:2019 Системи управління якістю. Настанови щодо застосування 

ISO 9001 у місцевому самоврядуванні 

ISO 9004: 2018.Управління якістю. Якість організації. Керівництво для 

досягнення стійкого успіху 

ISO 14001: 2015 Системи управління навколишнім середовищем. Настанови 

щодо гнучкого підходу до поетапного впровадження 

ISO 14004: 2016 Системи управління навколишнім середовищем Загальні 

вказівки щодо впровадження 

ISO 14005: 2019 Системи управління навколишнім середовищем 

Вказівки щодо гнучкого підходу до поетапного впровадження 

ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013 «Настанова щодо формування та супроводження 

містобудівного кадастру» 

ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в Українській мові у біліографічному описі 

(ISO 832:1994);  

ДСТУ ISO 19117:2017 Географічна інформація. Зображення (ISO 

19117:2012);  

ДСТУ ISO 19119:2017 Географічна інформація. Сервіси (ISO 19119:2016);  

ДСТУ ISO 19139:2017 Географічна інформація. Метадані – XML-схема 

реалізації (ISO 19139:2007);  

Кодекс усталеної практики «Структура та зміст Державного реєстру 

географічних назв», затверджений наказом Укргеодезкартографії від 19.06.2009 

№ 59;  

СОУ Держкомзему 00032632-004:2009 «Землеустрій. Проекти землеустрою 

щодо організації і встановлення меж територій історико-культурного 

призначення. Правила розроблення»;  

СОУ Держкомзему 00032632-005:2009 «Землеустрій. Проекти землеустрою 

щодо створення водоохоронних зон. Правила розроблення»;  

СОУ Держкомзему 0032632-012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF
https://www.iso.org/ru/standard/72808.html


СОУ ДКЗР-001:2009 "Правила розроблення нормативних документів, 

побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. 

Основні положення". 

 


