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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,5 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність: 103 

Науки про Землю 

_____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  70 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета : – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті 

людини, функціонуванні біосфери та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного 

потенціалу України, структурою світових земельних ресурсів і сучасними 

тенденціями землекористування, вивчення класифікаційних одиниць земельного 

фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, 

особливостей використання земельного фонду населених пунктів, осушених та 

зрошуваних земель, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих 

напрямків охорони земельного фонду держави;  

Завдання : - набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у 

житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції; 

- вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних 

ознак; 

- ознайомлення із структурою земельного фонду України та його географією; 

- ознайомлення із структурою, географією осушених і зрошуваних земель 

України; 

- вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні; 

- ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних 

ресурсів; 

- вивчення основних положень землекористування в населених пунктах. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати: - значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні 

біосфери; 

- структуру світових земельних ресурсів і особливості сучасного 

землекористування; 

- структуру земельних ресурсів України та особливості територіального 

розподілу; 

- категорії земе6льного фонду України за основним цільовим призначенням; 

- діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної 

діяльності; 

- структуру та напрями використання меліорованих земель; 

- правові аспекти ринку землі в Україні; 

- переважаючі напрями охорони земельних ресурсів. 

 

 Вміти: - діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної 

діяльності; 

- аналізувати стан землекористування в межах адміністративно-

теритоіальних утворень; 

- встановлювати особливості розподілу земельного фонду за категоріями 

землевласників, землекористувачів; 
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- розробляти заходи охорони земельних ресурсів; 

- встановлювати переважаючі напрями використання земельних угідь 

громадянами. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Земельні ресурси світу 

Тема 1. Вступ. Місце і роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та 

функціонуванні біосфери. Особливості земельних ресурсів як основного засобу 

виробництва у сільському господарстві. Таксономічні одиниці земельного фонду. 

Основні екологічні функції земельних ресурсів. 

        Тема 2. Історичні особливості формування земельної власності на території 

України. Історичні етапи формування земельної власності. Сучасний етап 

формування власності на землю. Елементи права власності на земельну 

ділянку:   володіння, користування та розпорядження. Обмеження права 

власності та користування земельною ділянкою. 

        Тема 3. Земельні ресурси світу. Структура та сучасний стан використання 

світового земельного фонду. Розподіл земель в межах ґрунтово-

біокліматичних поясів. Потенціальні можливості використання 

земельних ресурсів світу. Деградаційні процеси, що зумовлюють 

зменшення кількості та погіршення якості земельних ресурсів. 

 

        Змістовний модуль 2. Земельні ресурси України. 

       Тема 4. Сучасний стан і використання земельних ресурсів України. Структура 

земельних ресурсів України та їхні регіональні відмінності. Структура і 

географія сільськогосподарських земель, лісів та інших лісовкритих 

площ, забудованих земель. Землі природно-заповідного фонду України. 

Географія земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 

       Тема 5. Земельні ресурси населених пунктів України. Класифікація  населених 

пунктів та їхнє соціально-економічне значення. Структура земельного 

фонду населених пунктів  та особливості їхнього використання. 

Екологічні проблеми землекористування в населених пунктах. 

       Тема 6. Зрошувані землі України. Географія та структура зрошуваних земель. 

Деградаційні процеси на зрошуваних землях та шляхи їхньої оптимізації. 

Заходи поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель 

України. 

       Тема 7. Осушені землі України. Географія та структура осушених земель. 

Деградаційні процеси на осушених землях та шляхи їхньої оптимізації. 

Аналіз сучасного стану: критерії та показники оцінки. Заходи поліпшення 

еколого-меліоративного стану зрошуваних земель України. 

       Тема 8. Розподіл земельного фонду України за землевласниками, 

землекористувачами. Класифікаційні категорії землевласників, 

землекористувачів за період реформування земельних відносин. 
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Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками, 

землекористувачами. Правові основи набуття та використання земельних 

ділянок. 

       Тема 9. Ринок землі в Україні. Загальні положення та правові основи ринку 

землі. Порядок купівлі-продажу землі та продажу земельних ділянок на 

конкурентних засадах. Сучасний стан ринку земель 

несільськогосподарського призначення в Україні.  

       Тема 10. Оренда земельних ділянок. Загальні положення та правові засади 

оренди земельних ділянок. Договір оренди землі. Сучасний стан і ризики 

орендних відносин.  

       Тема 11. Охорона земельних ресурсів України. Екологічні проблеми сучасного 

землекористування. Законодавство України у галузі охорони земель. 

Концепція еколого-безпечного землекористування. 

 

 

     

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Земельні ресурси світу. 

Тема 1. Місце та 

роль земельних 

ресурсів. 

 4 2          

Тема 2. Історія 

формування 

земельної 

власності. 

 2 2          

Тема 3. Земельні 

ресурси світу. 

 2 4          

Разом за змістовим 

модулем 1 

 8 8          

Змістовий модуль 2. Земельні ресурси України. 

Тема 4. Сучасний 

стан земельних 

ресурсів України. 

 4 2          

Тема 5. Земельні 

ресурси населених 

пунктів. 

 2 4          

Тема 6. Зрошувані 

землі України. 

 2 4          
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Тема 7. Осушені 

землі України. 

 2 2          

Тема 8. Розподіл 

земель за 

землевласниками. 

 4 4          

Тема 9. Ринок землі 

в Україні. Види 

ринку землі. 

 4 4          

Тема 10. Оренда 

землі. Договір 

оренди землі. 

 2 2          

Тема 11. Охорона 

земельних ресурсів. 

 4 2          

Разом за змістовим 

модулем 2 

 24 24          

Усього годин   32 32          

 

4. Теми семінарських занять 

Згідно робочої програми семінарські заняття не передбачені. 

                                                                                                              

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класифікація земель України за основним цільовим 

призначенням. Встановлення складу земель, що входять 

до кожної категорії та особливостей їхнього 

використання. 

2 

2 Класифікація земельних угідь та видів економічної 

діяльності при здійсненні їхнього кількісного обліку. 

Умовні позначення, якими позначаються земельні угіддя 

на картографічній основі. 

2 

3 Порівняльна характеристика структури земельних угідь 

та видів економічної діяльності різних адміністративних 

утворень. 

4 

4 Розрахунок сумарної екологічної стійкості земель різних 

адміністративних утворень. 

2 

5 Розподіл земельних ресурсів адміністративних утворень 

за землевласниками, землекористувачами. Фома 6-зем. 

4 

6 Розподіл земельних ресурсів адміністративних утворень 

за формами власності на землю. Форма 2-зем. 

4 

7 Обмеження права власності та права користування 

земельними ділянками. Земельні сервітути. 

2 

8 Нормативна грошова оцінка земель с/г призначення. 4 



8 

 

  

Розрахунок вартості земельної ділянки із врахуванням 

структури агрогруп ґрунтів і балів бонітету.  

9 Відшкодування розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва при зміні цільового призначення земельної 

ділянки.  

2 

10 Відшкодування розміру втрат лісогосподарського 

виробництва при зміні цільового призначення земельної 

ділянки.  

2 

11 Повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування у галузі регулювання  земельних 

відносин. 

2 

 Разом 32 

 

                                                                                                              

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Згідно робочої програми лабораторні заняття не передбачені. 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Роль земельних ресурсів в якості екологічної ситуації 

окремих регіонів України та світу. Біогеоценотичні та 

глобальні екологічні функції земельних ресурсів. 

6 

2 Регіональні та глобальні проблеми використання 

земельного фонду. Чинники, що лімітують ефективне 

використання земельного фонду в окремих регіонах. 

6 

3 Роль земельних ресурсів у забезпеченні населення нашої 

планети продуктами харчування: сучасний стан і 

перспективи. Проблеми розширення площ 

орнопридатних земель та його вплив на екологічну 

ситуацію. 

6 

4 Динаміка структури земельних ресурсів України за 

період незалежності. Вплив процесів роздержавлення 

земель на екологічну ситуацію та виробництво 

продуктів харчування, сировини для промисловості. 

Напрямки виходу з економічної кризи. 

4 

5 Сучасний стан зрошуваних земель в Україні, 

перспективи їхнього використання у зв’язку із процесом 

глобального потепління. Заходи щодо оптимізації 

їхнього використання та запровадження новітніх 

6 
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технологій. 

6 Сучасний стан використання осушених земель в Україні. 

Вплив процесу осушення земель на екологічну ситуацію 

в регіоні. Заходи оптимізації використання осушених 

земель. 

6 

7 Ринок землі в Україні: сучасний стан та перспективи 

залучення до його функціонування 

сільськогосподарських земель. Переваги та недоліки. 

6 

8 Інвестиційна привабливість земельних ділянок: 

показники, стратегія підвищення показника 

привабливості земель. Екологічні чинники, що 

обумовлюють привабливість земельних ділянок.  

6 

9 Грошова оцінка земель в Україні. Правове забезпечення 

грошової оцінки земель. Методика грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів. Експертна грошова оцінка земельних 

ділянок: принципи та методичні підходи. Погодження  

результатів експертної грошової оцінки та складання 

звіту. 

6 

10 Національна програма охорони земельних ресурсів, 

перспективні заходи для збереження земель від розвитку 

де градаційних процесів. Юридична відповідальність за 

нераціональне використання земельних ресурсів. 

6 

 Разом  58 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

 
10. Методи навчання 

                                                                                                    

 
11. Методи контролю 

 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

24 26 50 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Земельні 

ресурси» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування».  / Уклав Паньків З.П. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с. 

2. Паньків З. П. Земельні ресурси : навчальний посібник /З. П. Паньків. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с. 

3. Паньків З. П. Еволюція землекористування в Україні: монографія /З. П. Паньків.  – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с. 

4. Паньків З., Наконечний Ю. Земельні ресурси. Практикум: навчальний посібник. – 

Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с. 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1.  Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – 272 с.  

2. Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: 

Издательство МГУ, 1993. – 304 с.  

3. Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его 

использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 

342 с.  

4. Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні. – К.: Довіра, 1999. – 254 с. 
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5. Земельні ресурси України //В.В. Медведев, Т.М. Лактіонова. – К.: Аграрна наука, 

1998. – 150 с. 

6. Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. – К.: ТОВ 

«ЦЗРУ» , 2003. 143 с. 

7. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – Львів: Місіонер, 

1995. – 189 с.  

8. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К.: 

Довіра, 1998. – 224 с.  

9. Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів 

Західного регіону України. – Тернопіль: Збруч, 1996. – 186 с. 

10.  Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.  

11. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: монографія. – Львів: 

Львівський державний агроуніверситет, 2000. – 359 с. 

12. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний 

посібник. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. - 224 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и екосистемах. – М.: 

Издательство МГУ, 1990. – 261 с. 

2. Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки 

вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. – 134 с.  

3. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с. 

4. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-

навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. 

5. Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його 

покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с. 

6. Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – 

К.: Урожай, 2006. – 280 с. 

7. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – 

Чернівці: Прут, 2002. – 124 с. 

 

 

 
15. Інформаційні ресурси 
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