
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.09-10 
2. Назва: Управління земельними ресурсами; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1, 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 12,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бухальська Т. В., к.т.н., доц. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

� приймати проектно-управлінські рішення щодо управління землями адміністративного району; 

� обґрунтувати запропоновані заходи за допомогою систем підтримки прийняття управлінських 

рішень; 

� працювати з сучасними програмними продуктами при створенні цифрової картографічної основи 

адміністративного району; 

� формувати оптимальний набір управлінь у межах чинного правового та інституційного 

забезпечення; 

� розробляти стратегії управління у сучасному правовому полі.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Землевпорядне проектування, 

Земельне право, Кадастр землі та нерухомості та дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст курсу: Системно-наукові принципи управління земельними ресурсами. Науково-

організаційні засади формування системи управління земельними ресурсами. Основи земельного 

менеджменту. Правові та інституційні механізми управління земельними ресурсами. Планування 

використання та охорони земельних ресурсів в Україні. Схема землеустрою використання та 

охорони земель адміністративного району. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової 

економіки. Управління земельними ресурсами у межах населених пунктів. Особливості управління 

землями сільськогосподарського призначення. Управління меліорованими землями. Управління 

радіонуклідно забрудненими землями. Організація управління земельними ресурсами різних 

категорій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І. М. та ін. Управління земельними ресурсами: Підручник. – 

Львів: Видавництво «Магнолія плюс», 2006. – 443 с.  

2. Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами. – Вінниця: Нова книгаа, 2006. – 360 с. 

3. Мошинський В. С., Бухальська Т. В. Управління земельними ресурсами: практикум. – Рівне: 

НУВГП, 2010. – 133 с. 

4. Мошинський В.С. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних 

земель. – Рівне: НУВГП, 2005. – 340 с. 

5. Горлачук В.В., Янчук В.П., В’юн В.Г. та ін. Правове регулювання земельних відносин. – Миколаїв: 

ІЛІОН, 2005. – 237 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
70 год. лекцій, 50 год. практичних робіт, 200 год. самостійної роботи, 40 год. курсова робота . Разом 

– 360 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (комп’ютерне тестування в кінці кожного семестру). 

Поточний контроль (60 балів): модульний контроль (тестування), опитування; 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри  д.с.-г.н., проф. Мошинський В. С. 

Розробник опису дисципліни  Т. В. Бухальська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Course code: ПП.09-10 

2. Title: Land administration; 

3. Type: normative; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1, 2 ; 

7. Number of established ECTS credits: 12.0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bukhalska T. V., 

Ph.D., associate professor; 

9. Results of studies : 
• to make project management decisions regarding the land development in the administrative district; 

• justify the proposed measures by Decision Support System; 

• to work with modern software products for to create the digital map of the administrative district; 

• to form project management decisions into account the current legal and institutional framework; 

• to work out the management strategies in the contemporary legal framework. 

10. Forms of organizing classes: lessons study, independent work, practical training, assignment for 

submission; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Land Planning, Land and Real Estate Cadastre, Land Law and other; 

12. Course contents: System-scientific principles of land administration. Scientific and organizational 

origins of the formation of land administration system. The basic concepts of land management. Legal and 

institutional arrangements of land administration. Land development and protection in Ukraine. Land use 

and protection scheme of the administrative district. Land administration in a market economy. Urban land 

administration and planning. Agricultural land administration and planning. Management of reclaimed 

land. Managing radioactively contaminated land. Land administration of various categories land. 

13. Recommended educational editions:  
1. Gorlachuk V.V., Vyun V.G., Peschanskaya I. M., and others. Land administration: coursebook. – Lviv: 

Magnolia plus publishing house, 2006. – 443 p. 

2.  Tretiak A.M., Dorosh O.S. Land administration – Vinnitsa: New Book, 2006. – 360 p. 

3.  Moshynsky V. S., Bukhalska T.V. Land administration: practical course. – Rivne: NUWE, 2010. – 133 p. 

4.  Moshynsky V. Methods of controlling productivity and ecological stability of drained lands. – Rivne: 

NUWE, 2005. – 340 p. 

5.  Gorlachuk V.V., Yanchuk V.P., Vyun V.G. etc. Legal regulation of land relations. – Nikolayev: Ilion, 

2005. – 237 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
70 lectures hours, 50 practical lessons hours, 200 independent work hours, 40 course work hours. Together – 

360 hours. Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of each semester. 

Current control (60 points): module control (testing, practical tasks), questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department:   professor Victor Moshynsky  

Developer:  Tetiana Bukhalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


