ВСТУП
1. Мета дисципліни – є пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними
ресурсами, вивчення методів та механізмів управління, а також основних методів оцінки
нерухомості.
сц

2.

:

1) Навчальна дисципліна «Управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості» базується на
циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема «Фотограмметрії», «Топографії»,
«Геодезії», «Математичної обробки геодезичних даних», «Дистанційного зондування землі», «Основ
землевпорядкування та кадастру», «Оцінки нерухомого майна», «Кадастру», «Основ земельного,
цивільного, екологічного та господарського права» тощо.
2) Знання теоретичних основ
математики, статистики, теорії імовірності, інженерної та
комп’ютерної графіки.
3) Володіння елементарними навичками математичного моделювання, знаннями геоінформаційних
систем.
3.
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дисципліни:

Надається характеристика поняття землі як об’єкту природи та елемента довкілля, проводиться
ознайомлення з історичними та соціальними передумовами розвитку управління земельними
ресурсами, визначенням теоретичних основ та методів управління земельними ресурсами,
розкривається сутність сучасної системи органів влади України; сучасною нормативно-правовою
базою державного управління України; розкривається специфіка та особливості щодо управління
земельними ресурсами різних форм власності, а також організаційної структури управління

земельними ресурсами. Курс складається з двох змістових модулів: Перший присвячений
вивченню історичних та соціальних передумов розвитку управління земельними ресурсами
та теоретичних основ, методів управління земельними ресурсами; ознайомлення зі
структурою та організацією діяльності органів земельних ресурсів. Розкриттю поняття,
змісту та суб’єктів управління у галузі використання та охорони земель; системі і функцій
управління у сфері використання і охорони земель, методам управління земельними
ресурсами, нормативно-методичному забезпеченню управління. Правовим гарантіям
реалізації земельної реформи. Розкріттю структури та організації діяльності органів
земельних ресурсів та особливостям управління на різних ієрархічних рівнях. Відображенню
організації діяльності спеціально уповноважених органів у сфері державного управління
земельними ресурсами, а також організації проведення землеустрою; розпорядження
землями державної та комунальної власності тощо. Другий – безпосередньо державній
політиці у галузі використання та охорони земель, напрямкам удосконалення державного
управління земельними ресурсами в сучасних умовах, а також стратегії адаптації земельної
політики України до вимог Європейського Союзу.
4. За данн и енн дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань
щодо методології та організації управління земельними ресурсами в Україні та оцінки
нерухомості. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи
дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології проведення оцінки
нерухомості та принципи, функції упраління земельними ресурсами, навчитися проводити
авторські дослідження і, зокрема, в частині збору інформації та її обробки, теоретичних
посилок та робочих гіпотез, зокрема:
- ознайомити студентів з історичним зв’язком управління земельнимии ресурсами з іншими
явищами для правильного розуміння сутності і основних шляхів розвитку управлінської
справи у сфері земельних ресурсів;
- ознайомити студентів з теоретичними основами управління земельними ресурсами з
акцентом на різниці між основним завданням, функціями та принципами сучасного
управління земельними ресурсами; з основними методами управління земельними
ресурсами, зокрема методом системного аналізу, програмно-цільовим методом, методом

землеустрою та методом моделювання;
- ознайомити студентів із сутністю нормативно-методичних основ управління земельними
ресурсами; вміти визначати основні напрями і механізми управління земельними
ресурсами на різних іерархічних рівнях та особливості управління земельними ресурсами
різного цільового призначення;
- ознайомити студентів із використанням моделювання у сфері управління земельними
ресурсами та оцінки нерухомості, а також з методами проектування в організаційній
системі управління земельними ресурсами.
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(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)
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Результат навчання

Історичні та соціальні
передумови розвитку
управління земельними
ресурсами
Теоретичні основи управління
земельними ресурсами.
Основні напрями і механізми
управління земельними
ресурсами. Правові,
організаційно-економічні та
земелевпорядні механізми
управління земельними
ресурсами
Методи управління земельними
ресурсами. Нормативнометодичні основи управління
земельними ресурсами.
Особливості управління
земельними ресурсами різного
цільового призначення.
Специфіку управління
земельними ресурсами різної
форми власності
Моделювання організаційної
системи управління
земельними ресурсами та
організаційні структури
управління земельними
ресурсами
Поняття нерухомості та його
складові. Місце ринку
нерухомості в ринковій
економіці та його функції
Фактори, що впливають на
оцінку земельної ділянки.
Земельна рента, її поняття та
складові
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4%

лекція

8%

бліцопитування,
виконання
презентації,
дискурс
лекція,
практичне заняття

8%

лекція,
практичне заняття

8%

лекція,
аналітична робота

6%

лекція

6%

Правові основи нормативногрошової оцінки земель
України. Право на землю.
1.7
Обмеження, встановлені
законами. Викуп й примусове
відчуження земельних ділянок

Вміти розрізняти та застосовувати

2.1 методи управління земельними
ресурсами

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

Використовувати напрями та
механізми управління
земельними ресурсами, в тому
числі правові, організаційноекономічні та землевпрорядні
механізми управління
земельними ресурсами
Акцентувати увагу на
особливостях управління
земельними ресурсами різного
цільового призначення
Моделювати організаційну
систему управління
земельними ресурсами
Застосовувати фактори, які
впливають на оцінку земельних
ділянок та пов’язуючи це з
правовими основами норматино-грошової оцінки земель
Розглядати ринок землі (обіг
земель), як сегмент ринку
нерухомості із визначенням
права на землю, обмежень,
встановлених законами та
викуп й примусове відчуження
земельних ділянок

лекція,
практичне заняття,
аналітична робота

аналітична доповідь,
дискус

8%

виконання
аналітичнорозрахункових
робіт та
виконання
самостійних
робіт по
варіантах

до 12%

аналітична доповідь,
дискус

доповідь, дискус

доповідь, дискус

доповідь, дискус

презентація,
дискус

доповідь, дискус

к
к ц : вироблення у
студентів практичних навиків з
управління земельними ресурсами
та оцінки нерухомості дослідження і групового вирішення актуальних проблем із застосуванням
відповідних методів та орієнтусамостійна робота,
вання у чинному законодавстві
презентація результатів
України стосовно юридичної
відповідальності за порушення
земельного законодавства , а
також орієнтування в сучасних
проблемах розвитку ринку
нерухомості на сучасному етапі

до 15%

презентація,
дискус

до 5%

а т н мніст та
ідп ідал ніст :

аналітична доповідь,
дискусія

4

презентація,
дискус, іспит

до 20%

ж
х
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Результати навчання дисципліни (код)

1.1

1.2 1.3

анн

1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4

Програмні результати навчання (назва)

знати теоретичні основи геодезії,
вищої та інженерної геодезії,
топографічного і тематичного
картографування, складання та
оновлення карт, дистанційного
зондування Землі та
фотограмметрії, землеустрою,
оцінювання нерухомості і
земельного кадастру;

+

+

+

знати нормативно-правові засади
забезпечення питань раціонального
використання, охорони, обліку та
оцінки земель на національному,
регіональному, локальному і
господарському рівнях, процедур
державної реєстрації земельних
ділянок, інших об’єктів
нерухомості та обмежень у їх
використанні;

+

використовувати методи збирання
інформації в галузі геодезії і
землеустрою, її систематизації і
класифікації відповідно до
поставленого проектного або
виробничого завдання;

+

використовувати методи і
технології землевпорядного
проектування, територіального та
господарського землеустрою,
планування використання та
охорони земель, кадастрових
знімань та ведення державного
земельного кадастру;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

володіти технологіями і
методиками планування і
виконання геодезичних,
топографічних і кадастрових
знімань та комп’ютерного
оброблення результатів знімань в
геоінформаційних системах;

+

+

володіти методами організації
топографо-геодезичного і
землевпорядного виробництва від
польових вимірювань до
менеджменту та реалізації
топографічної та землевпорядної
продукції на основі використання
знань з основ законодавства і
управління виробництвом.

+

здатність реалізувати свої права та
обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського (вільного
демократичного) суспільства та
необхідність його поступального
розвитку, верховенства права, прав
і свобод людини і громадянина в
Україні.
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Оцінювання за формами контролю:

ЗМ
Min. – 24 бали

Mах. – 60 балів**

Усна відповідь

„3” х 2=6

„5” х 2=10

Бліц опитування (письмове завдання)

„3” х 2=6*

„5” х 2=10*

Виконання
індивід./самост.
(аналітичних) робіт

з т ц (Оцінюється:
1. Змістовна частина.
„12” х 2 =24*
2.
ультимедійна складова
3. Презентація індив./самост.
аналітичної роботи.
Підсумкова контрольна робота
„12” х 1 = 12*

„45” х 1 = 45

„25” х 1 = 25*

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент (
від максимальної
1
кіль кості балів). – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.
6* - бали, які формують 80% оцінки, інші формують – 20% оцінки.
** - отримані мінімальні бали за семестр перераховуються із дисконтним
коефіцієнтом 2,0, максимальні бали із дисконтним коефіцієнтом 1,5
- бали, менші ніж зазначений мінімум до загальної оцінки
ют с
Підсум

е ціню анн у ф

мі іспиту:

- 40
х – 24

(60%

х
.
Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж
критично-розра ункови мінімум –
балів до складання екзамену не допуска ться
екомендовани мінімум для допуску до екзамену – 38 балів
П ип

ст му

Семестрова кількість
балів

ПМКР

24
35**

Мінімум
Максимум
7.2. О

з а ун у т имаєм :

анізаці

Іспит

Підсумкова
оцінка

12

24

60

25

40

100
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–
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Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59
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ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ У РАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Т
1. Історичні та соціальні передумови розвитку
управління земельними ресурсами. Теоретичні основи
2
4
20
управління земельними ресурсами. Методи управління
земельними ресурсами
Т
2. Основні напрями і механізми управління
земельними ресурсами. Правові, організаційно2
економічні та землевпорядні механізми управління
земельними ресурсами
Т
3. Особливості управління земельними ресурсами
різного цільового призначення. Специфіка управління
2
4
земельними ресурсами різних форм власності
Т
4. Моделювання організаційної системи управління
земельними ресурсами. Організаційні структури
2
20
управління земельними ресурсами
ЧАСТИНА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У РАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ
РЕСУРСАМИ ТА ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
Т
5. Ринок нерухомості та його складові. Місце ринку
2
4
нерухомості в ринковій економіці та його функції
Т
6. Фактори, які впливають на оцінку земельної
ділянки. Земельна рента, її поняття та складові. Правові
2
20
основи нормативно-грошової оцінки земельних ділянок
Т
7. Право на землю. Обмеження, встановлені
законами. Викуп та примусове відчуження земельних
2
2
ділянок
2
Консультації з плану
ВСЬОГО
14
14
62
З
й с 90 год., в тому числі:
Лекції – 14 год.
Лабораторні заняття – 14 год.
Самостійна робота - 62 год.
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