




1. Мета дисципліни – формування базових знань  про особливості формування земельних 
відносин в різні період розвитку суспільства, вивчення конкретних фактів та історичних 
подій, які характеризують процес їх розвитку, закономірності та основні напрями, сприяти 
поширенню знань у професійній діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
1. Знання природи і характеристики земельних ресурсів: земля, земельна ділянка, орні землі, 
лісові землі, межа, родючі землі, ґрунти, геологія та геоморфологія землі, топографія місцево-
сті. 
2. Знання основ формування земельних відносин: власність, форми власності, приватна влас-
ність, користування землею, розпорядження землею, землеустрій, землевпорядкування, куль-
турні традиції, трудове право, основи підприємницької діяльності. 
3. Вміти визначати географічне розташування об’єктів, проводити топографічний аналіз міс-
цевості, працювати з нормативними документами, виявляти закономірності поширення родю-
чих земель та ґрунтів при розробці заходів із землеустрою та впорядкування територій, які 
проводяться у тісному зв’язку зі змінами земельних відносин.   

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна ”Історія земельних відносин” відноситься до переліку вибіркових, орієнтована на 
засвоєння теоретичних і практичних засад розвитку земельних відносин. Дисципліна скла-
дається з двох змістових модулів.  

Перший – присвячено передумовам розвитку земельних відносин в Україні. Зазначають-
ся сутність та поняття, права та обов’язки суб’єктів земельних відносин, особливості зарод-
ження земельних відносин в найдавніші часи, закономірності розвитку на різних етапах від 
Київської Русі до Козацької доби. Зародження приватної власності на землю та наслідки її 
ліквідації. 

Другий – розкриває особливості інституційно-правового розвитку земельних відносин у 
період з XІХ ст. по теперішній час, їх трансформацію під впливом проведених земельних ре-
форм, реформування власності на землю, а також засади формування нових земельних відно-
син у суверенній Україні в ринкових умовах, напрями розвитку та методи державного регу-
лювання земельних відносин. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
1) надати теоретичні знання про земельні відносини та їх розвиток в процесі  використання 
землі як засобу виробництва;  
2) ознайомити з особливостями формування земельних відносин протягом історичних пе-
ріодів розвитку; 
3) пояснити закономірності розвитку земельних відносин; 
4) ознайомити з інституційно-правовими засадами, методами державного регулювання та на-
прямами розвитку земельних відносин в ринкових умовах;  
сформувати фахові навички врахування історичних аспектів та закономірностей розвитку зе-
мельних відносин при прийнятті управлінських рішень щодо землевпорядкуванні окремих 
земельних ділянок чи територій.  
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Опанування знань спрямоване на формування інтегральних, загальних і фахових компетенцій 
та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геодезія та зем-
леустрій» (редакція 2019 р.): 

ЗК-3. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово. ЗК-6. Здатність вчитися і 
бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя. 
  
ФК-1. Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, техноло-
гій і методик в галузі геодезії і землеустрою. 

ПРН3. знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, 
охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і господарсь-
кому рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та 
обмежень у їх використанні. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знання; 2. вміння; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін

иКод Результат навчання

1.1 Сутність та поняття земельних 
відносин, права та обов’язки 
суб’єктів земельних відносин

лекція 
лабор. 
робота

виконання лабор. 
робіт, виконання 
самостійної 

роботи, модульна 
контрольна 

робота, екзамен

5

1.2 Передумови розвитку земельних 
відносин

лекція 5

1.3 Особливості зародження земельних 
відносин в найдавніші часи

лекція 
лабор. 
робота

5

1.4 Закономірності розвитку земельних 
відносин в різних історичних 
періодах

лекція 5

2.1 Аналізувати факти та історичні 
події для покращення традиційної 
системи земельних відносин 

лекція 
лабор. 
робота 
дискусія

виконання лабор. 
робіт, модульна 
контрольна 
робота, 
дискусія

10

2.2 Використовувати дані історичних 
періодів для визначення напрямів 
розвитку земельних відносин з метою 
забезпечення раціонального 
використання та охорони земель

лекція 
лабор. 
робота

10
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-
чання  

2.3 Застосовувати методи державного 
регулювання земельних відносин на 
національному, регіональному, 
локальному і господарському рівнях

лекція 
лабор. 
робота

10

3.1 Демонструвати навички ефективної 
міжособистісної взаємодії та 
командної роботи

лабор. 
робота

виконання лабор. 
робіт,  
екзамен

20

3.2 Демонструвати повагу та цінування 
до різноманітності, 
мультикультурності, гендерної 
рівності

лабор. 
робота

4.1 Демонструвати здатність вчитися і 
бути сучасно навченим

лабор. 
робота

4.2 Демонструвати прагнення до 
збереження навколишнього 
середовища, діяти професійно, 
безпечно та толерантно у складних 
форс-мажорних обставинах, в 
різних природних, соціально-
економічних та етнокультурних 
умовах, зберігаючи природне та 
культурне різноманіття 
географічного середовища.

лабор. 
робота 
дискусія

30

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

ПРН3. 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.

+ + + +

T5



7. Схема формування оцінки: 
1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами виконання практичних, самостійних, модульних 
контрольних робіт та екзамену. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належ-

ному рівні наступна: 
- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1 – 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.4, 2.2–2.3 – 10 балів. 
3. Практичні роботи: РН 1.1-4.2 – 30 балів. 
4. Самостійна робота: РН 1.1-1.4 – 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі екзамену 
− Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено екзамен, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання 60 балів і екзамену 40 балів. Оцінки нижче мінімального поро-
гового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

− Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зара-
ховано») є відпрацювання всіх практичних робіт і модульних контрольних робіт. 

2. Організація оцінювання. 

Оцінювання за формами  контролю: 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 40 балів для одержання екзамену обов'язковим є перездача модульних  робіт. 

ЗМ1 ЗМ 2

Min. – 20  балів Max. – 30 балів Min. – 20 балів Max. – 30 балів

Практична робота „2”  х  5 = 10 „3”  х  5 = 15 „2”  х  4 = 8 „3”  х  4 = 12

М о д у л ь н а 
контрольна робота 

„6”  х  1 = 6 „7”  х  1 = 7 „8”  х  1 = 8 „10”  х  1 = 10

Самостійна робота „2”  х  2 = 4 „4”  х  2 = 8 „2”  х  2 = 4 „4”  х  2 = 8

„3”  – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

Екзамен  Підсумкова 
оцінка

Мінімум 20 20 20 60
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Шкала відповідності 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

Максимум 30 30 40 100

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / 
Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail 0-59

№ 
п/п Назва  лекції

Кількість годин

лекції
лабораторн

і
конс

. с/р*

Змістовий модуль 1

1
Тема 1. Теоретичні засади формування 
земельних відносин 2 2

2
Тема 2. Зародження земельних відносин в 
дослав'янський період 2 2

3
Тема 3. Становлення земельних відносин в 
період Київської Русі 2 2

4
Тема 4.  Земельні відносини та їх розвиток 
в Польсько-Литовський період 2 2

5
Тема 5.  Формування земельних відносин        
в період входження до Російської та 
Австрійської імперій 

2 2

6
* Моніторинг земельних відносин в Україні

10

7
* Формування земельних відносин в країнах 
Європи 16

8 Модульна контрольна робота 1

T7



* С/Р – самостійна робота 
** – теми для самостійного вивчення 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 
Лабораторні роботи – 18 год. 
Консультації з плану –  2 год. 
Самостійна робота –  52 год. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 

1. Мартин А., Прядка Т. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в 
Україні. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 194 с. 

2. Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П. Історія земельних відносин і землеустрою в 
Україні: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 420 с. 

3. Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. Аграрна історія України. У 3-х ч. Ч. І: Від най-
давніших часів до початку XX століття. К.: Аграрна наука, 2019. 332 с. 

4. Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. Аграрна історія України. У 3-х ч. Ч. II: Ра-
дянська доба 1917–1990 pp. К.: Аграрна наука, 2019. 458 с. 

5. Падалка С. С., Кириленко І. Г., Вергунов В. А. Аграрна історія України. У 3-х ч. Ч. III: Період 
незалежності 1991–2018 pp. К.: Аграрна наука, 2019. 372 с. 

Нормативна:  
1. Земельний  кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст. 27. 
2. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003, № 40-44, ст. 356. 

 Змістовий модуль 2

9 Тема 6. Земельні трансформації у період 
становлення Української народної 
республіки

2 2

10 Тема 7. Формування земельних відносин у 
воєнний та повоєнний періоди ХХ ст. 2 2

11 Тема 8. Розвиток земельних відносин у 
суверенній Україні 2 2

12 Тема 9.  Новітні земельні трансформації та 
інституціональний розвиток земельних 
відносин в ринкових умовах

2 2  

13 * Формування земельних відносин в країнах 
Африки 12

14 * Формування земельних відносин в країнах 
Америки 14

15 Модульна контрольна робота 2

Консультації 2

ВСЬОГО 18 18 2 52
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3. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 
відносин» від 15.10.2020 № 449/2020. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері зе-
мельних відносин» від 16.11. 2020 р., № 1113. 

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021, № 1423-ІХ. 

Додаткова: 
1. Еволюція землекористування в Україні : монографія / Зіновій Паньків. — Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2012. – 188 с. 
2. Третяк, А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. Херсон : Олді-

плюс, 2013. 351 c.  
3. Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі. Земельне пра-

во. 2016. № 12. С. 114-120. 
4. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. - 2-ге видання, допов. і перероб. К.: 

Алерта; ЦУЛ, 2011. 678 с. 
5. Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні : [кол. авт. : І. К. Бистряков, О. 

С. Новоторов, Т. С. Ніколаєнко та ін.]. К. : РВПС України НАН України, 2002. 350 с.  
6. Давня історія України : у 3 т. Т. 3 : Слов’яно-Руська доба / ред. П. П. Толочко. К. : Наук. думка, 

2000. 695 с.  
7. Давня історія України : у 3 т. Т. 2 : Скіфсько-антична доба / ред. П. П. Толочко. К. : Наук. дум-

ка, 1997. 496 с.  
8. Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Регулювання земельних відносин у місті. К. 

: Основи, 1997. 139 с.  
9. Федоров М. М. Розвиток земельних відносин. Економіка АПК. 1999. № 1. С. 100–102.  
10. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. П. 

І. Гайдуцького. Київ, ННЦ ІАЕ, 2005. 424 с. 
11. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / [М. М. Федоров, В. Я. Месель-

Веселяк, О. В. Ходаківська та ін.] ; за ред. Лупенка Ю. О., Ходаківської О. В. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 
432 с. 

12. Коріненко П. С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ – початок ХХІ 
ст.). Порівняльний аналіз. Тернопіль, 2015. 496 с. 
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