




1. Мета дисципліни – полягає у вивчені закономірностей організації використання землі, як 
територіального базису, природного ресурсу й основного засобу виробництва, 
прискорення темпів росту продуктивності праці на основі досягнень науково-
технічного прогресу та раціонального використання землі, трудових і фінансових 
ресурсів, професійної та екологічної підготовки інженера-землевпорядника, Здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми геодезії та 
землеустрою із застосуванням сучасних технологій, теоретичних положень та методів 
дослідження фізичної поверхні Землі, форми, розмірів та гравітаційного поля Землі, 
проведення вимірів на земній поверхні для відображення її на планах та картах, для 
розв’язання різних наукових і практичних завдань.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (вибір за 
блоками):  

  1) Навчальна дисципліна “Основи землеустрою” базується на циклі дисциплін 
професійної та практичної підготовки, зокрема студенти повинні володіти базовими 
знаннями топографічного та тематичного картографування, геодезії та топографії, 
метематичної обробки геодезичних даних, дистанційного зондування землі. 

  2) знання теоретичних основ  математики, статистики, теорії ймовірності, інженерної 
та комп’ютерної графіки 

  3) володіння елементарними навичками математичного моделювання, знаннями ГІС 
інформаційних систем. 

3.  Анотація  навчальної  дисципліни:  розкриття  необхідністості комплексного підходу до 
виконання робіт, починаючи від формування земельної ділянки як об’єкта земельної 
власності (включаючи всі види знімальних робіт та опрацювання їхніх результатів, 
визначення юридичного статусу земельної ділянки, виготовлення необхідної документації 
тощо), виготовлення індексних кадастрових карт, створення кадастрових планів, винекнення 
нових видів робіт, пов’язаних із сучасним станом реформування земельних відносин, широке 
застосування в землевпорядному виробництві новітніх інформаційних технологій, 
насамперед геоінформаційних сістем (ГІС), сучасних технологій знімальних робіт, 
включаючи методи дистанційного зондування землі. Курс складається з двох змістових 
модулів: Перший розкриває історичні та теоретичні переумови розвитку землеустрою. 
Винекнення землеустрою і перші землевпорядні дії. Земельні реформи в зарубіжних країнах. 
Планування використання земель адміністративно-територіальних утворень. Державні, 
регіональні та муніципальні програми використання земель. Межування земель. Землеустрій 
з удосконалення землеволодінь і землекористувань. Землеустрій на сільськогосподарських 
землях. Мета, характер і зміст землеустрою. Принципи та завдання землеустрою. Основні 
поняття та визначення системи землеустрою, суть, складові та функції системи землеустрою. 
Властивості землі, що враховуються при землеустрої. Простір і рельєф, грунтовий і 
природний рослинний покрив, кліматичні, гідрологічні та гідрографічні умови, економічні та 
соціальні умови, зв’язок землеустрою з перспективами економічного і соціального розвитку. 
Другий – присвячений складу і видам землевпорядних робіт та землеустрою у системі 
суспільного виробництва: земельно-територіальний ресурс у системі суспільних інтересів і 
відносин, земельна власність, земля як товар у ринковій економіці, соціально-економічний 



зміст землеустрою, землеустрій як складова частина господарського механізму країни, 
вивченню стану земель, планування, використання і охорони земель, землевпорядні роботи 
на загальнодержавному та регіональному рівнях, землевпорядні роботи на місцевому рівні, 
територіальний, внутрішньогосподарський землеустрій та зокремлене землевпорядкування. 

  

4.  Завдання  вивчення  дисципліни  полягає  у  розкритті  необхідністості комплексного 
підходу до виконання робіт, починаючи від формування земельної ділянки як об’єкта 
земельної власності (включаючи всі види знімальних робіт та опрацювання їхніх результатів, 
визначення юридичного статусу земельної ділянки, виготовлення необхідної документації 
тощо), виготовлення індексних кадастрових карт, створення кадастрових планів, винекнення 
нових видів робіт, пов’язаних із сучасним станом реформування земельних відносин, широке 
застосування в землевпорядному виробництві новітніх інформаційних технологій, 
насамперед геоінформаційних систем (ГІС), сучасних технологій знімальних робіт, 
включаючи методи дистанційного зондування Землі: надати теоретичні знання з основ 
землеустрою; методики проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному 
рівнях; розмежування земель державної та комунальної власності; надати знання з 
формування меж земельних ділянок, землеволодінь і землекористувань, інвентаризацію 
земель та інші розвідування, виготовлення правовстановлюючих документів на землю; 
формуванням режиму використання (обтяжень і обмежень) землекористувань, вилучення та 
консервацію деградованих і трансформацію малопродуктивних земель, оцінку ефективності 
землевпорядних заходів; надати знання до здатності розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні вирішення завдань геодезії та землеустрою із застосуванням сучасних 
технологій, теоретичних положень та методів дослідження фізичної поверхні Землі, форми, 
розмірів та гравітаційного поля Землі, проведення вимірів на земній поверхні для 
відображення її на планах та картах, для розв’язання різних наукових і практичних завдань.  

 Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових компетен-
цій та зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геоде-
зія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  
компетентностей та відповідно програмних результатів: 

ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК2 знання та розуміння області 
геодезії та землеустрою; ЗК5 здатність використання інформаційних технологій; ЗК9 праг-
нення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого роз-
витку суспільства. 

ФК1 здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, техноло-
гій і методик в галузі геодезії і землеустрою; ФК4 здатність виконувати професійні обов’язки 
в галузі геодезії і землеустрою; ФК5 здатність вибирати методи, засоби та обладнання з ме-
тою здійснення професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою; ФК6 здатність прово-
дити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та землеустрою; ФК7 
здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та земле-
устрою; ФК8 здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопро-
сторові дані у польових та камеральних умовах; ФК9 здатність агрегувати польові, каме-
ральні та дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері 
геодезії та землеустрою; ФК10 здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 



планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, ка-
меральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої; ФК11 здатність вирішувати 
прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до 
спеціалізацій.  
 
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; ПРН6 використовувати геодезичне і фотограмметричне об-
ладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних 
вимірювань; ПРН7 використовувати методи і технології землевпорядного проектування, те-
риторіального та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, 
кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру; ПРН8 розробляти проекти 
землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоін-
формаційних систем і цифрової фотограмметрії; ПРН9 обробляти результати геодезичних 
вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних тех-
нологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних; ПРН11 во-
лодіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського земле-
устрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов со-
ціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших 
чинників; ПРН12 володіти методами організації топографо-геодезичного і землевпорядного 
виробництва від польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної та зем-
левпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління ви-
робництвом; ПРН13 демонструвати навички ефективної міжособистісної взаємодії та ко-
мандної роботи; ПРН15 демонструвати вміння використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології; ПРН19 демонструвати прихильність безпеці; ПРН21 демонструвати прагнення 
до збереження навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та толерантно, у 
складних форс-мажорних обставинах, в різних природних, соціально-економічних та етно-
культурних умовах, зберігаючи природне та культурне різноманіття географічного середови-
ща.  

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання  

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми викладання 
і навчння

Методи оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання

1.1

 Знати теорію та методику 
проведення землеустрою на 
з а г а л ь н о д е р ж а в н о м у т а 
регіональному рівнях;

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 

№ 1
10



1.2
 Знати розмежування земель 
державно ї т а комунально ї 
власності;  

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 

№ 1
10

1.3
 З н а т и ф о рм у в а н н я м еж 
земельних ділянок, землеволодінь 
і землекористувань

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 

№ 1
10

1.4

 Знати методику інвентаризації 
земель та інші роботи щодо 
в и г о т о в л е н н я 
правовстановлюючих документів 
на землю;

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 

№ 1
10

1.5
Знати формування режиму 
використ ання (обтяжень і 
обмежень) землекористувань

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 

№ 1
10

1.6

 Знати методику вилучення та 
консерваці ї деградованих і 
трансформації малопродуктивних 
земель, оцінку ефективності 
землевпорядних заходів

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 1, оцінювання 

презентації /доповіді
10

2.1

Вміти застосовувати методику 
проведення землеустрою на 
з а г а л ь н о д е р ж а в н о м у т а 
регіональному рівнях

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 2, оцінювання 

презентації /доповіді
6

2.2
Вміти проводити розмежування 
земель державної та комунальної 
власності

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 2, оцінювання 

презентації /доповіді
6

2.3
Вміти формувати межі земельних 
д і л я н о к , з е м л е в о л од і н ь і 
землекористувань

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 2, оцінювання 

презентації /доповіді
6

2.4

Вміти проводити інвентарізацію 
земель та інші розвідування та 
виготовляти правовстановлюючи 
документи на землю

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 2, оцінювання 

презентації /доповіді
6

2.5

Вм і т и ф о рм у в а т и р е ж и м 
використ ання (обтяжень і 
обмежень) землекористувань, 
вилучення т а консервац ію 
деградованих і трансформацію 
малопродуктивних земель, оцінку 
ефективності землевпорядних 
заходів

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна 
контрольна робота 
№ 2, оцінювання 

презентації /доповіді
6



3.1

комунікація: форсування у 
студентів практичних навичок із 
землеустрою для вирішення 
актуальних практичних т а 
до с л і дниц ь ких з а вд ан ь і з 
засто суванням в ідпов ідних 
ме тод і в т а  прийом і в і з 
врахуванням оцінки ефективності 
землевпорядних дій, а також 
в и ко н а н н я д и с т а н ц і й н и х , 
н а з е м и х і , п о л ь о в и х т а 
камер а л ьн і их до сл і джень , 
інженерніих розрахунк ів з 
о п р а цю в а н н я р е з ул ьт а т і в 
д о с л і д ж е н ь , о ф о рм л я н н я 
результатів досліджень, звітів при 
вирішенні завдань геодезії та 
землеустрою.

  
Самостійна робота, 

презентація 
результатів

Оцінювання  
презентації /доповіді 555

4.1

автономність  та 
відповідальність : 
продемонструвати  розуміння 
особистої  відповідальності  за 
професійні  рішення,  надані 
рекомендації,  які  можуть 
впливати  на  проведення  змін  у 
сфері  геодезії  та  землеустрою,  а 
також  з а с т о с о в у в а т и 
фундаментальні знання для 
аналізу явищ природного і 
техногенного походження при 
виконанні професійних завдань у 
сфері геодезії та землеустрою. 

  
Самостійна робота, 

презентація 
результатів

Оцінювання  
презентації /доповіді 55

                                 Результати навчання дисципліни (код) 
 Програмні результати навчання (назва) 1.

1
1.
2

1.
4

1.
5

1.
6

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

3.
1

4.
1

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

+ + + + +

ПРН6 використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання 
і технології, методи математичного оброблення геодезичних і 
фотограмметричних вимірювань

+ + + + +

W  
1.
3

W W



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-
чання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків  спеціалізаці)


7. Схема формування оцінки:  

7.1. Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.6 – 40 / 20 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 2.1-2.5 – 40 / 20 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 2.1–4.1 – 20 / 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

ПРН7 використовувати методи і технології землевпорядного 
проектування, територіального та господарського землеустрою, 
планування використання та охорони земель, кадастрових знімань 
та ведення державного земельного кадастру

+ + + + + +

ПРН8 розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 
кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати 
карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 
технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії

+ + + + + +

ПРН9 обробляти результати геодезичних вимірювань , 
топографічних і кадастрових знімань , з використанням 
геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і 
системи керування базами даних

+ + + + +

ПРН11 володіти методами землевпорядного проектування, 
територіального і господарського землеустрою, планування 
використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов 
соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-
охоронного характеру та інших чинників

+ + + + + +

ПРН12 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

+ + + + + + +

ПРН13 демонструвати навички ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи + + + + +

ПРН15 демонструвати вміння використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології + + +

ПРН19 демонструвати прихильність безпеці + + +

ПРН21 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. 

+ + + + + +



Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

7.2  Організація оцінювання:  

7.3 Шкала відповідності  

8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять


Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення

ЗМ 1 ЗМ 2

Min. балів Max. 
балів Min. балів Max. 

балів

Модульна контрольна 
робота

На практичних  після 
завершення ЗМ1 та 
ЗМ2 (всередині та 
наприкінці семестру)

20 40 20 40

Контроль  
семінарських завдань 
та самостійної роботи 

Доповідь два рази на 
змістовий модуль 10 20 10 10

Сума 30 60 30 60

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

Теми
Кількість годин

Лекціі Семін
ар

Консу
льтаці
ї

С/Р

ЧАСТИНА 1. Історичні та теоретичні передумови розвитку землеустрою

Тема 1. Історичні й соціально-економічні передумови 
розвитку землеустрою

2 2

Тема 2. Теоретичні основи землеустрою 2 2



Всього - 90 год.,  з них: лекцій  - 18 год.;   семінари - 18 год.;  консультації - 2; самостійна робота  - 52 год. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:   

Основна:  

1. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – Київ, 2000 р. – 320с. 

2. Геодезичні роботи в землевпорядкуванні : навч. посібник./ укл. М.П. Ранський. – Чернівці : Черні-
вецький нац. ун-т, 2011. – 92 с. 

3. Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація 
території сільськогосподарських підприємств. – Навчальний посібник, ч.3 / А.М. Третяк, В.М. 
Третяк, Р.А. Третяк // Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 172 с. 

4. Землеустрій. - Підручник/А.М. Третяк// Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 520с. 

5. Землевпорядне проектування: Начальний посібник/ Т.С.  Лдарюк та ін. - К.: Аграрна освіта 2010. - 
292 с. 

Тема 3 . Землеустрій в системі суспільного 
виробництва

2 2

Тема 4.  Земельна власність 2 2

Тема 5 . Те о р е т и ч н і о с н о в и в п о р я д к у в а н н я 
сільськогосподарської території

2 2

Самостійна робота. Створити словник термінів та 
понять (індивідуальні завдання для кожного студента)

20

Модульна контрольна робота 1

ЧАСТИНА 2.  Склад і види земелевпорядних робіт

Тема 6. Проведення землеустрою на місцевому рівні. 2 2

Тема7 . Поняття , завдання і зміст класичного 
внутрішньогосподарського землеустрою. 

2 2

Тема 8. Складові проекту землеустрою. 2 2

Тема 9. Проведення землеустрою на загальнодержавному 
та регіональному рівнях

2 2

Самостійна робота . Опрацювання різних видів 
літературних джерел за фахом,інтернет-ресурсів 
землевпорядних органів і законодавчої бази щодо 
регулювання земельних відносин в Україні (індивідуальні 
завдання по варіантах)

32

Консультації 2

Модульна контрольна робота 2

ВСЬОГО 18 18 2 52



6. Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом 
еколого-ландшафтного землеустрою. Навчальний посібник./ А.М. Третяк, В.М. Другак, Л.А. 
Гунько, І.П. Гетманьчик – Стереотип. вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 236 С. 

7. Земельний кодекс України: -// Земельні відносини в Україні. Організаційно-правовий механізм. 
Під ред. Д.е.н.А.С.Даниленка.- Київ: КІС, 2001 р. 

8. Земельні відносини в Україні. Організаційно-правовий механізм. Під. Заг.ред. д.е.н.А.С.Данилен-
ка.-Київ: КІС, 2009. - 128с.  

9. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи /Держкомзем України. – 
К: Урожай, 1998. – 81с. 

10. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні. Підручник / Третяк А.М., Т.М. Прядка, І.П. 
Гетманьчик. К.: НУБіП України, 2016. – 470 с. 

11. Новаковський Л.Я., Третяк А.М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в 
Україні, Київ, 2010. – 53с. 

12. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. Посібник/ М.Г.Ступень, Р.Й. Гулько, 
О.Я. Микула та ін.; За заг. Ред. М.Г.Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341с. 

13. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. Навч. Посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342 с. 

14. Третяк А.М., Другак В.М., Третяк Р.А. Формування меж адміністративно-територіальних утво-
рень. Навч.-методичн. Посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2004,  - 85с. 

15. Третяк А.М., Дорош О.С. Під заг. Ред Третяка А.М. Управління земельними ресурсами (навчаль-
ний посібник). – Київ: ТОВ ЦРЗУ, 2006. – 462с. 

Додаткова: 
1. Пастернак В.І. Проблеми формування землекористувань сільськогосподарських підприємств в 
умовах ринкової економіки: Монографія. – Львів, 200. – 212с. 

2. Справочник по землеустройству /Л.Я. Новаковский, В.М. Буленок, Ю.М. Вагин и др.; Под ред. 
Л.Я. Новаковского. – 3-е изд., перераб и доп. – К.: Урожай. 1989 – 352 с. 

3. Ткачук С.А., Шевченко П.С., Мауль Я.Я. Эффективное использование земельных ресурсов / Во-
просы управления земельными ресурсами/ М., Экономика, 1983, - 80с. 

4. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеутворень в Україні: Навчальний посібник. – К.: Аг-
рарна наука, 2002 – 280с. 

5. Третяк А.М., Бабміндра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. К.: ТОВ ЦЗРУ. 2002. – 
342с. 

6. www.zem.kiev.ua 
7. www.nt3000.com.ua/poleznaia-informatciia/zakon-ukra-ni-pro  
8. search.ligazakon.ua

http://www.zem.kiev.ua
http://www.nt3000.com.ua/poleznaia-informatciia/zakon-ukra-ni-pro
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