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2. Мета і завдання дисципліни “Моніторинг та управління
земельними ресурсами”
2.1. Мета вивчення дисципліни.
Метою дисципліни “Моніторинг та управління земельними
ресурсами” є одержання теоретичних та практичних навичок щодо
моніторингу природних ресурсів, оптимізації їх використання на
національному, регіональному та локальному рівнях та ефективному управлінні
ними. Набуття навичок роботи з основними нормативно-правовими
документами, що стосуються контролю за використанням та охороною земель.
Об’єкт дослідження – є всі землі в межах адміністративно-територіальних
утворень України з точки зору структури земельних угідь їх функціонального
використання, бонітування ґрунтів та нормативно грошова оцінка землі.
Предмет курсу – теоретичні та практичні аспекти проведення
моніторингу земель та спостережень за використанням та охороною земельних
ресурсів. Питанням проведення спостережень за станом ґрунтового покриву,
особливо земель сільськогосподарського використання різних форм власності.
Визначення основних рівнів проведення моніторингу земель. Вивчення заходів
із оптимізації використання земель, що зазнають різних деградаційних
процесів. Розробка системи спостережень та прогнозування стану земельних
ресурсів та розроблення програм охорони земель адміністративнотериторіальних одиниць.
2.2. Завдання вивчення дисципліни.
Основним завданням вивчення дисципліни є подальше поглиблення в
студентів теоретичних положень у сфері вивчення земельних ресурсів,
оптимізації землекористування, вивчення методів та методик прогнозування
стану земельних ресурсів, збір інформації про стан земель за спеціальним
переліком показників, створення банку даних, аналіз і обробка інформації,
порівняння фактичних параметрів з нормативними, групування земель за
категоріями (районування), розробка заходів реагування щодо встановлення
екологічного стану земель.
Метою проведення лекційних занять є ознайомлення студентів із
головними методологічними та методичними питаннями моніторингу земель,
передовим світовим, сучасним досвідом ефективного використання земель.
Лекційний курс передбачає:
– викладання студентам у відповідності з програмою та робочим планом
навчальної дисципліни основних теоретичних положень сучасного моніторингу
земель;
– сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу
“Моніторинг та управління земельними ресурсами”.
Мета проведення семінарських (практичних) занять полягає у тому, щоб
студенти розкрили свій потенціал в області ефективного впровадження
сучасних методів моніторингу земель.
Завдання проведення семінарських занять:
– виробити практичні навички з досліджень земельного покриву;
– проводити лабораторні і польові випробування земельних зразків;

– глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання та методи моніторингу
земель.
2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих
забезпечує вивчення дисципліни.
– Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати
польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових,
камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої;
– Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі
геодезії та землеустрою;
– Здатність організовувати природоохоронну діяльність, розробляти
стратегію розвитку землекористування.
2.4. Передумови для вивчення дисципліни.
Освітній компоненті «Моніторинг та управління земельними
ресурсами» передує вивчення таких пов’язаних освітніх компонент:
 Топографія
 Ґрунтознавство з основами механіки ґрунтів
 Геодезія
 Супутникова геодезія
 Землеустрій та організація територій
 Комплексний аналіз та обробка геодезичних вимірів
 Еколого-правові відносини в землекористуванні
 Планування територій та населених пунктів.
2.5. Результати навчання
У процесі викладання навчальної дисципліни Моніторинг та управління
земельними ресурсами» очікується отримання таких результатів навчання:
 володіти методами землевпорядного проектування, територіального і
господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з
врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного,
ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників;
 володіти методами оцінки та експертизи земельних ресурсів і пошуку
економічних механізмів раціонального їх використання.

3. Зміст дисципліни «Моніторинг та управління земельними
ресурсами»
Змістовий модуль 1. Зміст та структура системи моніторингу земель
та управління ними.
Тема 1. Зміст і структура системи моніторингу земель та управління
ними.

Основні поняття моніторингу земель. Структура та зміст моніторингу
земель. Об’єкт моніторингу земель і його класифікація. Класифікація системи
моніторингу земель. Правові основи моніторингу земель. Сутність управління
земельними ресурсами та землекористуванням в умовах ринкової економіки.
Теорії управління земельними ресурсами та землекористуванням. Концепція
системи багатофункціонального управління земельними ресурсами та
землекористуванням. Мета, характер і функції сучасного управління
земельними ресурсами та управління землекористуванням. Принципи
сучасного управління земельними ресурсами та землекористуванням. Види і
форми управління земельними ресурсами та землекористуванням.
Література: 4, 5, 10, 15, 21, 22, 29, 30, 31.
Тема 2. Наукові основи та сучасні концепції моніторингу земель.
Порядок ведення моніторингу земель. Система показників моніторингу
земель. Моніторинг використання земель. Організація ведення моніторингу
земель. Моніторинг стану земель. Принципи та способи здійснення системи
моніторингу земель.
Література: 1, 4, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21.
Тема 3. Законодавчі основи ведення державного моніторингу земель.
Правові основи моніторингу земель в Українському законодавстві.
Правове забезпечення моніторингу земель. Публічно-правові засади управління
у галузі земельних відносин. Державна політика у сфері регулювання
економіко-правових земельних відносин. Світовий досвід державного
адміністрування використання та охорони земель із врахуванням вимог
екологічної безпеки. Міжнародний досвід правового регулювання,
використання, відтворення та охорони ґрунтів.
Література: 5, 9, 15, 17, 22, 23.
Змістовий модуль 2. Моніторинг земель як функція управління
земельними ресурсами. Охорона земель та
ефективність їх використання.
Тема 4. Організація проведення моніторингу земель та система
управління земельними ресурсами та землекористуванням в Україні.
Поняття і складові частини систем «управління земельними ресурсами»
та «управління землекористуванням». Об’єкти та суб’єкти «управління
земельними ресурсами» та «управління землекористуванням». Управлінський
процес на національному, регіональному і місцевому рівнях. Інституціональне
забезпечення «управління земельними ресурсами» та «управління
землекористуванням»: законодавчо визначена діяльність; органи, що
здійснюють
«управління
земельними
ресурсами»
та
«управління
землекористуванням». Державне управління земельними ресурсами та
землекористуванням. Муніципальне управління земельними ресурсами та

землекористуванням. Інтегроване управління землекористуванням. Організація
ведення моніторингу земель. Структура моніторингу земель. Принципи та
способи здійснення системи моніторингу земель. Земельноуправлінський
процес на національному, регіональному і місцевому рівнях. Функціональні
системи
«управління
земельними
ресурсами»
та
«управління
землекористуванням». Ефективність «управління земельними ресурсами» та
«управління землекористуванням».
Література: 1, 15, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 39.

Тема 5. Напрями і механізми державного управління земельними
ресурсами.
Напрями: Удосконалення інституціонального середовища управління
земельними ресурсами. Розподіл земель за їх категоріями та встановлення
цільового призначення земель. Прогнозування та планування земле- та
ґрунтоохоронних заходів. Організація землеустрою. Організація ведення
державного земельного кадастру. Державний контроль за використанням та
охороною земель. Регулювання земельних відносин та адміністрування
використання та охорони земельних і інших природних ресурсів. Механізми:
Організаційно-правовий.
Землевпорядний.
Організаційно-економічний.
Організаційно-фінансовий. Інформаційний.
Література: 1, 3, 11, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 39.
Тема 6. Види моніторингу земель.
Поняття загального, оперативного та фонового моніторингу земель.
Рівні моніторингу земель. Визначення індексу антропогенної зміни території.
Принципи та способи здійснення моніторингу земель Дистанційні методи
моніторингу земель. Наземні спостереження та дослідження. Фондові дані.
Структура інформаційного забезпечення моніторингу земель. Картографічне
забезпечення моніторингу земель.
Література: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 24, 33, 36.
Тема 7. Оцінка екологічного стану земельних ресурсів та виявлення
кризових ситуацій. Моніторинг земель кризового стану.
Оцінка ерозійної небезпеки. Оцінка земель щодо їх пестицидного
забруднення. Оцінка земель щодо їх техногенного забруднення. Моніторинг
кризових ситуацій, пов’язаних з забрудненням території. Моніторинг кризових
ситуацій, пов’язаних з водною ерозією земель. Типи кризових ситуацій на
осушених землях. Суть деградаційних процесів на зрошуваних землях.
Напрями відтворення та раціонального використання меліорованих земель
кризового стану.
Література: 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 35, 38.

Тема 8. Критерії і нормативи екологічного стану земель щодо їх
пестицидного, техногенного та радіаційного забруднення.
Визначення кількості шкідливих речовин у навколишньому середовищі.
Методи визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Створення
цифрових карт за даними GPS – вимірювань. Організація спостережень за
об’єктами–забруднювачами. Створення моніторингової мережі.
Література: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 27, 37, 38.
Тема 9. Моделювання та проектування організаційної системи
управління земельними ресурсами.
Принципи та підходи до проектування організаційної системи управління
земельними ресурсами. Методи проектування організаційної системи
управління земельними ресурсами. Стратегічна модель управління
землекористуванням. Моделювання організаційної системи управління
земельними ресурсами. Основні принципи та підходи до проектування
організаційних систем управління на різних ієрархічних рівнях. Методика
оцінки ефективності організаційної системи управління земельними ресурсами
та управлінських дій.
Література: 3, 15, 22, 25, 29, 30, 31.
Змістовий модуль 3. Управління земельними ресурсами
територіальних громад.
Тема 10. Система органів територіальних громад, що здійснюють
управління землекористуванням
Управління вищими управляючими як невід’ємна функція держави –
власника земельних ресурсів. Верховна Рада України та її функції у сфері
управління земельними ресурсами. Територіальні громади та їх функції щодо
управління землекористуванням: 1) місцеві ради; 2) районні ради; 3) обласні
ради.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Тема 11. Напрями і механізми управління землекористуванням
територіальними громадами
Напрями: Зонування земель за їх типами (підтипами). Прогнозування та
планування земле- і ґрунтоохоронних заходів. Організація землевпорядних
робіт. Організація земельно-кадастрових робіт. Контроль за використанням та
охороною
земель.
Адміністрування
землекористування.
Механізми:
Організаційно-правовий.
Землевпорядний.
Організаційно-економічний.
Організаційно-фінансовий. Інформаційний. Земельний ринок як механізм росту
економіки землекористування.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.

Тема 12. Здійснення землеустрою та ведення державного земельного
кадастру як основний механізмів управління земельними ресурсами
Планування бюджетних надходжень та витрат на розроблення
документації із землеустрою та реалізацію заходів із землеустрою і
землевпорядкування. Планування, організація та контроль за здійсненням
заходів із землеустрою. Врахування громадських і приватних інтересів при
здійсненні землеустрою на місцевому рівні. Планування, організація та
контроль за здійсненням заходів із ведення державного земельного кадастру, в
тому числі державної реєстрації земельних ділянок, оцінки земель та земельних
ділянок.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Змістовий модуль 4. Інтегроване управління земельними ресурсами
як інструмент підвищення ефективності
управління.
Тема 13. Концепція "governance" як основа підвищення ефективності
управління земельними ресурсами
Напрями: Категорійно-понятійний апарат концепції "governance".
Децентралізація як ключовий напрям вдосконалення управління в рамках
концепції "governance". Типи, види і форми децентралізації як передумова
підвищення ефективності системи управління. Поняття ефективного та
неефективного управління через призму концепції "governance". Сутність
ефективного управління землекористуванням. Концептуальні засади
мультирівневого
піходу
як
основи
узгодженого
управління
землекористуванням. Формування «електронного управління» (е-governance) як
засобу підвищення ефективності управління землекористуванням. Підходи:
мультисекторальний,
мультирівневий,
мультифункціональний,
мультистейкхолдерний.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Тема 14. Теоретико-методологічні засади формування системи
інтегрованого управління земельними ресурсами
Поняття та сутність інтегрованого управління землекористуванням. Мета,
характер і функції інтегрованого управління землекористуванням. Принципи
інтегрованого
управління.
Система
інтегрованого
управління
землекористуванням. Об’єкти та суб’єкти інтегрованого управління
землекористуванням. Особливості процесу інтегрованого управління
землекористуванням. Врахування державних інтересів при здійсненні
землеустрою на місцевому рівні. Врахування громадських і приватних інтересів
при здійсненні землеустрою на місцевому рівні. Модель методологічного
процесу формування системи інтегрованого управління землекористуванням.
Сутність
взаємозв’язків
у
системі
інтегрованого
управління
землекористуванням у зв’язку з його багатофункціональністю.
Література: 2, 3, 13, 25, 28, 29, 30, 32.

4. Структура залікового кредиту
з дисципліни «Моніторинг та управління земельними ресурсами»
(денна форма навчання)
Кількість годин
Лекції Прак- Самості- Індиві- Контротичні
йна
дуальна
льні
заняття робота робота
заходи
Змістовий модуль 1. Зміст та структура системи моніторингу земель та управління ними
Тема 1. Зміст і структура системи моніторингу
2
2
3
земель та управління ними.
Тема 2. Наукові основи та сучасні концепції
4
2
3
1
Поточне
моніторингу земель.
опитування
Тема 3. Законодавчі основи ведення державного
4
3
3
Тестувамоніторингу земель.
ння
Змістовий модуль 2. Моніторинг земель як функція управління земельними ресурсами.
Охорона земель та ефективність їх використання
Тема 4. Організація проведення моніторингу
4
3
3
Тестуваземель та система управління земельними
ння
ресурсами та землекористуванням в Україні.
Тема 5. Напрями і механізми державного
Поточне
4
4
3
управління земельними ресурсами.
опитування
Тема 6. Види моніторингу земель.
4
4
3
Тема 7. Оцінка екологічного стану земельних
Тестуваресурсів та виявлення кризових ситуацій.
4
3
4
1
ння
Моніторинг земель кризового стану.
Тема 8. Критерії і нормативи екологічного стану
Тестуваземель щодо їх пестицидного, техногенного та
2
2
4
ння
радіаційного забруднення.
Тема 9. Моделювання та проектування
Тестуваорганізаційної системи управління земельними
4
3
4
1
ння
ресурсами.
Змістовий модуль 3. Управління земельними ресурсами територіальних громад
Тема 10. Система органів територіальних громад,
Поточне
4
2
4
що здійснюють управління землекористуванням.
опитування
Тема 11. Напрями і механізми управління
Поточне
4
3
4
землекористуванням територіальними громадами.
опитування
Тема 12. Здійснення землеустрою та ведення
Поточне
державного земельного кадастру як основний
4
2
4
1
опитування
механізмів управління земельними ресурсами.
Змістовий модуль 4. Інтегроване управління земельними ресурсами як інструмент

підвищення ефективності управління.
Тема 13. Концепція "governance" як основа
підвищення ефективності управління земельними
4
3
4
ресурсами.
Тема 14. Теоретико-методологічні засади
формування системи інтегрованого управління
4
3
4
земельними ресурсами
Ректорська контрольна робота
Захист КПІЗ
Разом
52
39
50

1

Тестування
Поточне
опитування

5

2
2
4

(заочна форма навчання)
Кількість годин
Лекції Прак- Самості- Індиві- Контротичні
йна
дуальна
льні
заняття робота робота
заходи
Змістовий модуль 1. Зміст та структура системи моніторингу земель та управління ними
Тема 1. Зміст і структура системи моніторингу
0,5
10
земель та управління ними.
Тема 2. Наукові основи та сучасні концепції
10
моніторингу земель.
Тема 3. Законодавчі основи ведення державного
0,5
0,5
10
Тестувамоніторингу земель.
ння
Змістовий модуль 2. Моніторинг земель як функція управління земельними ресурсами.
Охорона земель та ефективність їх використання
Тема 4. Організація проведення моніторингу
10
земель та система управління земельними
ресурсами та землекористуванням в Україні.
Тема 5. Напрями і механізми державного
0,5
10
управління земельними ресурсами.
Тема 6. Види моніторингу земель.
10
Тема 7. Оцінка екологічного стану земельних
ресурсів та виявлення кризових ситуацій.
0,5
10
Моніторинг земель кризового стану.
Тема 8. Критерії і нормативи екологічного стану
земель щодо їх пестицидного, техногенного та
10
радіаційного забруднення.
Тема 9. Моделювання та проектування
Тестуваорганізаційної системи управління земельними
0,5
10
ння
ресурсами.
Змістовий модуль 3. Управління земельними ресурсами територіальних громад
Тема 10. Система органів територіальних громад,
10
що здійснюють управління землекористуванням.
Тема 11. Напрями і механізми управління
0,5
11
землекористуванням територіальними громадами.
Тема 12. Здійснення землеустрою та ведення
Поточне
державного земельного кадастру як основний
0,5
0,5
11
опитування
механізмів управління земельними ресурсами.
Змістовий модуль 4. Інтегроване управління земельними ресурсами як інструмент
підвищення ефективності управління.
Тема 13. Концепція "governance" як основа
0,5
11
підвищення ефективності управління земельними

ресурсами.
Тема 14. Теоретико-методологічні засади
формування системи інтегрованого управління
земельними ресурсами
Ректорська контрольна робота
Захист КПІЗ
Разом

0,5

0,5

11

4

2

144

Поточне
опитування

5. Тематика практичних завдань
Практичне заняття №1
Тема: Предмет і завдання науки «Моніторинг та управління
земельними ресурсами».
Мета: оцінити роль моніторингу земель в загальній системі
землевпорядкування та зрозуміти сутність управління земельними ресурсами.
Питання для обговорення:
1. Поняття, завдання та об’єкт моніторингу земель;
2. Функції моніторингу земель;
3. Значення моніторингу земель
в сфері екологобезпечного
землекористування.
4. Сутність управління земельними ресурсами та землекористуванням в
умовах ринкової економіки.
5. Принципи сучасного управління земельними ресурсами та
землекористуванням.
6. Види
і
форми
управління
земельними
ресурсами
та
землекористуванням.
Література: 4, 5, 10, 15, 21, 22, 29, 30, 31.
Практичне заняття №2
Тема: Наукові основи та сучасні концепції моніторингу земель.
Мета: ознайомитися з системою моніторингу земель
Питання для обговорення:
1. Порядок ведення моніторингу земель;
2. Організація ведення моніторингу земель;
3. Принципи та способи здійснення системи моніторингу земель.
Література: 1, 4, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21.
Практичне заняття №3
Тема: Законодавчі основи ведення державного моніторингу земель.
Мета: вивчити правові основи моніторингу земель.
Питання для обговорення:
1. Правове забезпечення моніторингу земель;
2. Публічно-правові засади управління у галузі земельних відносин;
3. Державна політика у сфері регулювання економіко-правових
земельних відносин;

4. Міжнародний досвід правового регулювання земельних відносин.
Література: 5, 9, 15, 17, 22, 23.
Практичне заняття №4
Тема: Організація проведення моніторингу земель та система управління
земельними ресурсами та землекористуванням в Україні.
Мета: ознайомитись з процесом моніторингу та управління земельними
ресурсами на національному, регіональному і місцевому рівнях.
Питання для обговорення:
1. Управлінський процес на національному, регіональному і місцевому
рівнях;
2. Державне управління земельними ресурсами та землекористуванням;
3. Муніципальне
управління
земельними
ресурсами
та
землекористуванням;
4. Інтегроване управління землекористуванням
5. Принципи та способи здійснення системи моніторингу земель..
Література: 1, 15, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 39.
Практичне заняття №5
Тема: Напрями і механізми державного управління земельними
ресурсами.
Мета: вивчити напрями та механізми державного управління земельними
ресурсами.
Питання для обговорення:
1. Розподіл земель за їх категоріями та встановлення цільового
призначення земель;
2. Організація ведення державного земельного кадастру;
3. Механізми державного управління земельними ресурсами.
Література: 1, 3, 11, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 39.
Практичне заняття №6
Тема: Види моніторингу земель.
Мета: навчитися методам моніторингу земель.
Питання для обговорення:
1. Поняття загального, оперативного та фонового моніторингу земель;
2. Рівні моніторингу земель;
3. Визначення індексу антропогенної зміни території.
Література: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 24, 33, 36.
Практичне заняття №7
Тема: Моніторинг кризових ситуацій на забруднених територіях.
Мета: ознайомитись з методиками моніторингу кризових забруднень
територій.
Питання для обговорення:

1. Суть показників, що використовують для оцінки ерозійної небезпеки
ріллі;
2. Суть процесу організації використання радіоактивно забруднених
угідь;
3. Основні заходи зменшення радіонуклідного навантаження території;
4. Основні заходи зменшення радіонуклідного навантаження території;
5. Типи екологічної ситуації залежно від рівня забруднення території.
Література: 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 35, 38.
Практичне заняття №8
Тема: Критерії і нормативи екологічного стану земель щодо їх
пестицидного, техногенного та радіаційного забруднення.
Мета: вивчити методи оцінки стану земель щодо їх пестицидного,
техногенного та радіаційного забруднення.
Питання для обговорення:
1. Особливості показників, що використовуються при аналізі
екологічного стану території;
2. Суть валового фонового вмісту і ГДК важких металів у ґрунтах;
3. Зміст процесу та методи визначення кількості шкідливих речовин у
навколишньому середовищі;
4. Математичне моделювання екологічних процесів.
Література: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 27, 37, 38.
Практичне заняття №9
Тема: Моделювання та проектування організаційної системи
управління земельними ресурсами.
Мета: вивчити методику проектування організаційної системи
управління земельними ресурсами.
Питання для обговорення:
1. Принципи та підходи до проектування організаційної системи
управління земельними ресурсами;
2. Методи проектування організаційної системи управління земельними
ресурсами;
3. Моделювання організаційної системи управління земельними
ресурсами;
4. Методика оцінки ефективності організаційної системи управління
земельними ресурсами та управлінських дій.
Література: 3, 15, 22, 25, 29, 30, 31.
Практичне заняття №10
Тема: Управління землекористуванням на рівні територіальних
громад.
Мета: вивчити систему органів територіальних громад, що здійснюють
управління землекористуванням.

Питання для обговорення:
1. Управління вищими управляючими як невід’ємна функція держави –
власника земельних ресурсів;
2. Верховна Рада України та її функції у сфері управління земельними
ресурсами;
3. Територіальні
громади
та
їх функції
щодо
управління
землекористуванням.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Практичне заняття №11
Тема: Напрями і механізми управління землекористуванням
територіальними громадами.
Мета: вивчити механізми управління землекористуванням на рівні
територіальних громад.
Питання для обговорення:
1. Зонування земель;
2. Організація землевпорядних робіт;
3. Організація земельно-кадастрових робіт;
4. Контроль за використанням та охороною земель;
5. Адміністрування землекористування.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Практичне заняття №12
Тема: Здійснення землеустрою та ведення державного земельного
кадастру.
Мета: вивчити правила та методику ведення державного земельного
кадастру з метою ефективного управління земельними ресурсами.
Питання для обговорення:
1. Планування бюджетних надходжень та витрат на розроблення
документації із землеустрою та реалізацію заходів із землеустрою і
землевпорядкування;
2. Планування, організація та контроль за здійсненням заходів із
землеустрою;
3. Планування, організація та контроль за здійсненням заходів із ведення
державного земельного кадастру;
4. Державна реєстрація земельних ділянок;
5. Оцінка земель та земельних ділянок.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Практичне заняття №13
Тема: Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
за допомогою концепції "governance".
Мета: ознайомитись з концепцією "governance" і з її застосуванням на
практиці.
Питання для обговорення:

1. Категорійно-понятійний апарат концепції "governance";
2. Децентралізація як ключовий напрям вдосконалення управління в
рамках концепції "governance";
3. Поняття ефективного та неефективного управління через призму
концепції "governance";
4. Формування «електронного управління» (е-governance) як засобу
підвищення ефективності управління землекористуванням.
Література: 1, 5, 14, 17, 22, 25, 29, 30, 32.
Практичне заняття №14
Тема: Системи інтегрованого управління земельними ресурсами.
Мета: ознайомитись з системою інтегрованого управління земельними
ресурсами та застосуванням її на практиці.
Питання для обговорення:
1. Система інтегрованого управління землекористуванням;
2. Особливості процесу інтегрованого управління землекористуванням;
3. Модель методологічного процесу формування системи інтегрованого
управління землекористуванням.
Література: 2, 3, 13, 25, 28, 29, 30, 32.
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання
Комплексне практичне індивідуальне завдання з навчальної дисципліни
“Моніторинг земель” виконується самостійно кожним студентом на основі
даних власних досліджень проведених студентами та з використанням
додаткових табличних даних. Метою виконання КПІЗ є оволодіння методикою
моніторингу земель. КПІЗ оформляється у відповідності із встановленими
вимогами. В процесі виконання та оформлення КПІЗ студент може
використовувати комп’ютерно-інформаційну технологію. Отримані студентом
навички будуть застосовуватися ним у процесі виконання курсових робіт, а
також при подальшому дипломному проектуванні.
7. Самостійна робота
№
п/п
1.
2
3.
4.
5.

Тематика
Використовуючи літературу охарактеризувати види моніторингу, провести
аналіз сучасних концепцій моніторингу земель.
Мета, характер і функції сучасного управління земельними ресурсами та
управління землекористуванням. Види і форми управління земельними
ресурсами та землекористуванням.
Проаналізувати нормативно-законодавчі акти щодо охорони навколишнього
природного середовища..
Поняття і складові частини систем «управління земельними ресурсами» та
«управління землекористуванням». Об’єкти та суб’єкти «управління
земельними ресурсами» та «управління землекористуванням».
Зробити конспект основних понять, чітко визначити повноваження у галузі
охорони земель.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Визначити зміст і структуру системи ведення моніторингу земель в Україні.
Зміст управління діяльністю у галузі земельних відносин та галузі
використання і охорони земель. Нормативно-правові акти з питань здійснення
управління діяльністю у галузі земельних відносин та галузі використання і
охорони земель. та його автоматизації.
Управління вищими управляючими як невід’ємна функція держави –
власника земельних ресурсів. Держгеокадастр України
Дати розширену характеристику агроекологічному моніторингу ґрунтів.
Дати розширену характеристику моніторингу ґрунтового покриву.
Дати розширену характеристику моніторингу меліорованих земель (на
зрошуваних та осушуваних землях).
Механізми: Організаційно-правовий. Землевпорядний. Організаційноекономічний. Організаційно-фінансовий. Інформаційний.
Механізми: Правовий. Землевпорядний. Організаційний. Економічнофінансовий. Інформаційний. Земельний ринок як механізм капіталізації
землекористування.
Дати розширену характеристику моніторингу земель кризового стану
(забруднені території, ерозійно небезпечні землі, меліоровані землі).
Дати розширену характеристику моніторингу земель з аномальними
явищами (гідрогеологічні аномалії).
Земельна рента як інституціональна основа підвищення ефективності
управління земельними ресурсами.
Моделювання організаційної системи управління земельними ресурсами.
Основні принципи та підходи до проектування організаційних систем
управління на різних ієрархічних рівнях.
Територіальні громади та їх функції щодо управління землекористуванням
Зонування земель за їх типами (підтипами). Прогнозування та планування
земле- і ґрунтоохоронних заходів. Організація землевпорядних робіт.
Організація земельнокадастрових робіт. Контроль за використанням та
охороною земель. Адміністрування землекористування.
Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою
на місцевому рівні.
Категорійно-понятійний апарат концепції "governance". Децентралізація як
ключовий напрям вдосконалення управління в рамках концепції "governance".
Поняття та сутність інтегрованого управління землекористуванням. Мета,
характер і функції інтегрованого управління землекористуванням. Система
інтегрованого управління землекористуванням.

8. Тренінг з дисципліни
Тренінг (англ. training) — це запланований процес модифікації (зміни)
відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через
набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в
одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. to train —
виховувати, навчати) — комплекс вправ для тренування в чому-небудь.
Тренування — система підготовки організму людини з метою пристосування
його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.
Порядок проведення тренінгу
1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з
темою тренінгового заняття.

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у
колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття.
Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків
документів.
3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у
групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.
4. Підведення підсумків. Обговорюється результати виконаних
завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові
заняття.
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів
навчання
У навчальному процесі використовуються: лекції, практичні та
індивідуальні заняття, групова робота, реферування, а також методи
опитування, тестування тощо.
У процесі вивчення дисципліни “Моніторинг та управління земельними
ресурсами” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи
студентів:
- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- оцінювання виконання КПІЗ;
- ректорська контрольна робота;
- підсумковий екзамен;
- інше.
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Моніторинг та
управління земельними ресурсами” визначається як середньозважена величина,
залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:
Заліковий
модуль 1
20 %

Заліковий модуль Заліковий модуль 3
2 (ректорська (підсумкова оцінка за
контрольна
КПІЗ, враховуючи
робота)
поточне опитування)
20 %
20 %

Шкала оцінювання:
За шкалою
За
ТНЕУ
національною
шкалою
90–100
відмінно
85–89
добре
75-84
65-74
задовільно
60-64
35-59
незадовільно

Заліковий
модуль 4
(екзамен)
40 %

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з можливістю
повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим
повторним курсом)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
№
Найменування
Номер теми
1. Проектор ViewSonic PJ 7223
1-14
2. Підключення до комп’ютера на процесорі Intel Celeron
1-14
CPU G540 (2,5 GHz RAM 2Gb, HDD 500 Gb). дата
введення в експлуатацію грудень 2016 року (1 шт.)
ремонтних робіт не проводилось. Монітор Philips
193vV5LSB2 (1 шт.)
3. Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – згідно
1-14
ліцензії Microsoft IT Academy та Microsoft DreamSpark for
Students
4. Програмне
забезпечення
базових
інформаційних
1-14
технологій: MS Office, телекомунікаційне програмне
забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google Chrome,
Firefox)
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