
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Управління земельними ресурсами (зі змістовим модулем: 

менеджмент в землевпорядкуванні) 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузько Руслана Вікторівна, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень освіти Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 8-го семестру. 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС, 90 

години, з яких 60 години становить контактна робота з 

викладачем (44 години лекцій, 16 годин семінарських занять), 

30 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки за 

освітньою програмою. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Земельне право», «Земельний кадастр», 

«Основи картографування». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Геодезичні роботи при 

землеустрої», «Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва», «Державний контроль за 

використанням та охороною земель ї їх моніторинг». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування комплексу необхідних теоретичних знань по 

управлінню земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 1. Земельні ресурси, як об’єкт управління 

Земля, як об’єкт управління. Предмет, задачі та мета курсу. Коротка історія еволюції управління 

земельними ресурсами. Управління земельними ресурсами в радянській Україні. Розвиток 

управління земельними ресурсами в незалежній Україні. 



 

Тема 2. Теоретичні основи управління земельними ресурсами 

Поняття, мета та зміст управління земельними ресурсами. Основні завдання, функції та принципи 

управління земельними ресурсами. Основні положення концепції управління земельними 

ресурсами. 

Змістовий модуль 2.  

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 3. Поняття методів управління земельними ресурсами 

Метод системного аналізу. Програмно-цільовий метод. Метод землеустрою. Метод моделювання.  

Тема 4. Нормативно-методичні основи управління земельними ресурсами  

Сутність нормативно-методичного забезпечення управління земельними ресурсами. Поняття 

стандартів, норм і правил, регламентів методичних рекомендацій та інструкцій. Державні 

стандарти як інструментарій управління земельними ресурсами. Методичні підходи до 

управлінського аналізу проблем. Методика оцінки ефективності організаційної системи 

управління земельними ресурсами. Методика оцінки ефективності управлінських дій. 

Змістовий модуль 3.  

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ 

Тема 5. Теоретичні основи менеджменту у сфері землеустрою 

Землекористування та управління земельними ресурсами: основні поняття та види. Особливості 

прийняття управлінських рішень у сфері землеустрою. Специфіка ділової атрибутики менеджера. 

Основні види та функції менеджменту в землевпорядкуванні. Роль інформаційного забезпечення 

управлінського процесу у сфері землеустрою. Характеристика основних функцій програмних 

продуктів що використовуються у сфері землеустрої. 

Змістовий модуль 4.  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ Тема 

6. Підходи до формування механізмів управління земельними ресурсами 

Особливості механізмів управління земельними ресурсами на регіональному рівні. Особливості 

механізмів управління земельними ресурсами в м. Києві. Механізми управління земельними 

ресурсами на місцевому рівні та у великих містах. 

Змістовий модуль 5. 

ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ МЕХАНІЗМИ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ  

Тема 7. Організаційно-правові засади регулювання ринку землі 

Правові та організаційно-економічні механізми. Землевпорядні механізми управління земельними 

ресурсами. 

Змістовий модуль 6. 

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

Тема 8. Управління, як економічна функція власності 

Специфіка управління землями державної, комунальної та приватної власності. Специфіка 

управління земельними ресурсами як об’єктом права власності. 

Змістовий модуль 7. 

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

Тема 9. Організаційні структури управління земельними ресурсами 

Принципи та підходи до проєктування організаційної системи управління земельними ресурсами. 

Методи проєктування організаційної системи управління земельними ресурсами. Основні 

принципи і вимоги до побудови організаційних структур управління.  Моделювання 

організаційної системи управління земельними ресурсами. Проєктування організаційної 

структури управління земельними ресурсами на державному рівні. 

 

 

 



 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. Знати особливості управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. 

Уміти застосовувати законодавчі акти та нормативні документи щодо управління 

земельними ресурсами. 

РН2. Знати особливості управління земельними ресурсами з особливим режимом 

використання. Уміти проводити зонування території населених пунктів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

ПРН 10.  Знати та розуміти історію земельних відносин, вміти робити висновки з досвіду 

зарубіжних країн та України в сфері землекористування. 

ПРН 26. Знати та розуміти ресурсний потенціал сільськогосподарського виробництва, 

визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та 

ідентифікувати заходи щодо її підвищення, демонструвати вміння проводити 

нормативну грошову оцінку земель і нерухомості, визначати експертну грошову 

оцінку окремих земельних ділянок. 

ПРН 27. Знати і застосовувати теоретичні і методичні основи ведення моніторингу земель, 

державного контролю за використанням і охороною земель, описувати повноваження 

державних органів та місцевого самоврядування по здійсненню державного контролю 

за використанням та охороною земель, складати необхідну документацію та вести 

звітність, застосовувати законодавчу базу про державне управління земельним 

фондом, його суть і завдання. 

ПРН 28. Застосовувати знання основ менеджменту, закономірностей розвитку управління 

земельними ресурсами, використовувати методи та механізми управління земельними 

ресурсами для розв’язання спеціалізованих завдань. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.  

ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 1. Земельні ресурси, як об’єкт управління 

Л 1. Земля, як об’єкт управління. Предмет, задачі та мета курсу. 

Л 2. Коротка історія еволюції управління земельними ресурсами. 

Л 3. Управління земельними ресурсами в радянській Україні. Розвиток управління 

земельними ресурсами в незалежній Україні. 

Тема 2. Теоретичні основи управління земельними ресурсами 

Л 4. Поняття, мета та зміст управління земельними ресурсами. Основні завдання, функції та 

принципи управління земельними ресурсами. 

СЗ 1. Основні положення концепції управління земельними ресурсами. 

 

 



 

Змістовий модуль 2.  

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 3. Поняття методів управління земельними ресурсами 

Л 5. Метод системного аналізу. Програмно-цільовий метод. Метод землеустрою. Метод 

моделювання. 

Тема 4. Нормативно-методичні основи управління земельними ресурсами 

Л 6. Сутність нормативно-методичного забезпечення управління земельними ресурсами. 

Л 7. Поняття стандартів, норм і правил, регламентів методичних рекомендацій та 

інструкцій. 

Л 8. Державні стандарти як інструментарій управління земельними ресурсами. 

СЗ 2. Методичні підходи до управлінського аналізу проблем. 

Л. 9. Методика оцінки ефективності організаційної системи управління земельними 

ресурсами. 

СЗ 3. Методика оцінки ефективності управлінських дій. 

Змістовий модуль 3.  

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ 

Тема 5. Теоретичні основи менеджменту у сфері землеустрою 

Л 10. Землекористування та управління земельними ресурсами: основні поняття та види. 

Л 11. Особливості прийняття управлінських рішень у сфері землеустрою. 

Л 12. Специфіка ділової атрибутики менеджера. 

Л 13. Основні види та функції менеджменту в землевпорядкуванні. 

Л 14. Роль інформаційного забезпечення управлінського процесу у сфері землеустрою. 

СЗ 4. Характеристика основних функцій програмних продуктів що використовуються у 

сфері землеустрої. 

Змістовий модуль 4.  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 6. Підходи до формування механізмів управління земельними ресурсами 

Л 15. Особливості механізмів управління земельними ресурсами на регіональному рівні. 

СЗ 5. Особливості механізмів управління земельними ресурсами в м. Києві. 

Л 16. Механізми управління земельними ресурсами на місцевому рівні та у великих містах. 

Змістовий модуль 5. 

ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ МЕХАНІЗМИ 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Тема 7. Організаційно-правові засади регулювання ринку землі 

Л 17. Правові та організаційно-економічні механізми. 



 

СЗ 6. Землевпорядні механізми управління земельними ресурсами. 

Змістовий модуль 6. 

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

Тема 8. Управління, як економічна функція власності 

Л 18. Специфіка управління землями державної, комунальної та приватної власності. 

СЗ 7. Специфіка управління земельними ресурсами як об’єктом права власності. 

Змістовий модуль 7. 

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

Тема 9. Організаційні структури управління земельними ресурсами 

Л 19. Принципи та підходи до проєктування організаційної системи управління земельними 

ресурсами. 

СЗ 8. Методи проєктування організаційної системи управління земельними ресурсами. 

Л 20. Основні принципи і вимоги до побудови організаційних структур управління. 

Л 21. Моделювання організаційної системи управління земельними ресурсами. 

Л 22. Проєктування організаційної структури управління земельними ресурсами на 

державному рівні. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування. 

НД 3. Аналіз власної навчальної діяльності (рефлексія). 

НД 4. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, робота з електронним 

навчальним контентом. 

МН 2. Евристичні (запитальні) словесні методи: бесіда. 

МН 3. Наочні методи навчання: ілюстрування, самостійне спостереження. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод учіння. 

МН 6. Полілог / групова бесіда. 

МН 7. Аналіз історій і ситуацій. 

МН 8. Моделювання професійної діяльності. 

МН 9. Learning through Argumentation/ навчання через аргументацію. 



 

МН 10. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 11. Blended-learning / змішане навчання. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через словесне 

тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, емоційний виклад 

інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти теоретичну основу, що є 

основою для самостійного навчання), робота з електронним навчальним контентом (через 

самостійне опрацювання здобувачами освіти тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити 

навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні). Лекції доповнюються 

семінарськими заняттями, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практичних прикладах, у т.ч. з використанням евристичних (запитальних) словесних методів 

(діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою поставлених питань спонукає 

здобувачів освіти відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення 

на основі засвоєного фактичного матеріалу). При подачі матеріалу також  використовуються 

наочні методи навчання: ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) 

наочності, плакатів, малюнків, схем), самостійне спостереження (через безпосереднє споглядання 

та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних спостережень). Опанування 

навчальної дисципліни також передбачає використання пояснювального методу викладання і 

репродуктивного методу учіння, коли викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює 

їх, домагаючись осмислення, засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти засвоюють матеріал 

на рівні розуміння і запам'ятовування); пояснювально-спонукального методу викладання і 

частково-пошукового методу учіння, коли викладач частину навчального матеріалу подає в 

готовому вигляді, іншу частину – через проблемні завдання, а здобувачі освіти засвоюють 

навчальний матеріал як за допомогою репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу. 

Полілог або групова бесіда на семінарських заняттях, реалізується через відповіді на запитання і 

опитування думок здобувачів освіти, викладач ставить запитання, які стосуються розуміння і 

засвоєння матеріалу, а також особистого ставлення здобувачів освіти до того чи іншого факту, 

події. Аналіз історій і ситуацій, коли викладач розповідає здобувачам освіти реальну чи вигадану 

історію, що є прикладом певного поняття чи теорії, а студенти висловлюють свої думки, оцінюють 

поведінку і дії, наслідки. Моделювання професійної діяльності, що передбачає виконання будь-

яких завдань в аудиторних умовах максимально наближених до фахових умов. Навчання через 

аргументацію, під час якого студенти можуть просунути своє розуміння, сперечаючись 

способами, схожими на ті, що відбуваються у професійному та реальному житті. Гнучкість, 

доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних 

пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно 

онлайн.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка  Рівень Визначення 

5 (відмінно) високий  відмінне виконання без помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання для розв’язання 

задач та проблемних ситуацій, які характеризуються 

певною невизначеністю умов 

4 (добре) достатній  вище середнього рівня з кількома помилками; використовує 

знання у практичній діяльності при 
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розв’язуванні типових ситуацій 

3 (задовільно) середній  виконання задовольняє мінімальні критерії; студент 

відтворює знання, передбачені даною програмою 

2 (незадовільно) початковий  виконання не задовольняє мінімальні критерії; можливе 

повторне складання 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: опитування 

студента та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі 

підготовки до виконання тестових завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних аналізів та порівнянь. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Практична перевірка. 

М 4. Метод самооцінки. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного навчання 

Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-опитування). 

ЗН 3. Графічні засоби: плакати та схеми. 

ЗН 4. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

Шарий Г. І., Тимошевський В. В., Міщенко Р. А., Юрко І. А. Управління 

земельними ресурсами. Навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ. 2019. 172 с. 

Допоміжна 

література 
1. Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними ресурсами. Вінниця, 

«Нова книга», 2006. 

2. Ступень М. Г., Добрянський І. М., Микула О. Я., Шпік Н. Р., Містобудівний 

кадастр. Львів. 2003. 

3. Перович Л., Волосецький Б., Основи кадастру. Львів. Коломия. 2000. 

4. Горлачук В., В’юн В., Сохнич А., Качурець А. Сучасні проблеми управління 

земельними ресурсами природно-заповідного, рекреаційного та історико-

культурного призначення. Львів, 2002; 
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5. Горлачук В. В. Управління земельними ресурсами: підручник. 2-ге видання, 

випр..і переробл. Львів: «Магнолія 2006» , 443 с.; 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

Кузько Р.В. Управління земельними ресурсами: дистанційний курс для 

студентів спеціальності 193.Геодезія та землеустрій освітньо-професійної 

програми «Землевпорядкування». URL: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua. 
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