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ВСТУП 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліна «Управління 

урбанізованими територіями» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та узагальнення практичних навичок з 
територіального планування урбанізованого землекористування, 

регулювання земельних відносин на основі земельного і 
містобудівного законодавства, формування територіальних і 
планувальних обмежень та раціонального використання земель у 

межах населених пунктів. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Управління 

урбанізованими територіями» є однієї із основних при підготовці 
фахівців із геодезії та землеустрою. Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із таких курсів, як 

«Технічні основи проектування», «Основи земельного кадастру та 

права», «Кадастр». Цей курс забезпечує необхідними знаннями та 

практичними навичками для вивчення у подальшому таких курсів як 

«Територіально-просторове планування», «Оцінка та управління 

нерухомістю». 

Вивчення дисципліни  «Управління урбанізованими територіями»  

також передбачає опрацювання спеціальної літератури, нормативно-

правового забезпечення, проведення активної роботи та дискусій на 
лекціях, виконання індивідуальних практичних завдань та самостійну 

роботу. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

 

Анотація 

 

Дисципліна «Управління урбанізованими територіями» є однієї із 
основних при підготовці фахівців із геодезії та землеустрою. 

Дисципліна має на меті отримання базових теоретичних знань та 
здобуття практичних навичок з територіального планування 

урбанізованого землекористування, регулювання земельних відносин 

на основі земельного і містобудівного законодавства та раціонального 

використання земель у межах населених пунктів. 
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Вивчення даної дисципліни спирається на такі дисципліни, як 

«Технічні основи проектування», «Основи земельного кадастру та 

права», «Кадастр» та інші. 
 

Ключові слова: територіальне планування, зонінг, урбанізоване 

землекористування, містобудівний регламент, генеральний план. 

 

Abstract 

 

Discipline «Urban land use planning and management» is one of the 

major in the training of specialists in geodesy and land management. The 

discipline is aimed at obtaining basic theoretical knowledge and practical 

skills in urban land use planning, regulation land relations on the basis of 

land and town planning legislation and rational land use of settlements. 

The study of this discipline relies on such disciplines as «Technical 

basics of designing», «Fundamentals of land cadastre and law», «Cadastre» 

and others. 

 

Key words: spatial planning, zoning, urban land, urban planning 

regulations, master plan. 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Галузь знань  

19 «Архітектура та 

будівництво» 
Нормативна 

Спеціальність  

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

Модулів – 1 Спеціалізація 

«Геодезія» 

 «Землеустрій та 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  

1 

3-й 3-й 

Семестр 
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Загальна кількість 

годин – 90 

кадастр» 

«Геоінформаційні 
системи та 

технології» 

5-й 6-й 

Лекції 

18 год. 2 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,9 

СРС – 3,4 

Рівень вищої освіти – 

бакалавр 

Практичні 

14 год. 6 год. 

Самостійна робота 

58 82 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання – 36 % до 64 % 

 для заочної форми навчання – 9 % до 91 % 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Управління урбанізованими 

територіями»: на основі викладення основних теоретичних і 
методологічних положень дисципліни дати загальні поняття про 

планування урбанізованого землекористування та регулювання 

земельних відносин і використання земель у межах населених 

пунктів.  

Завданням навчальної дисципліни є: 
� ознайомити студентів з принципами та структурою управління 

територіями і земельними ресурсами населених пунктів; 

� надання студентам базових знань щодо містобудівних систем;  

� ознайомити студентів з сучасними методами планування 

забудови та використання земель населених пунктів; 

� навчити студентів приймати проектно-управлінські рішення 

щодо територіально-просторового розвитку урбанізованих 

територій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

бути здатним: 

� проводити аналіз сучасного використання урбанізованих 

територій та давати йому належну оцінку; 
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� аналізувати існуючу планувально-функціональну структуру 

населеного пункту та сформувати пропозиції щодо її вдосконалення; 

� обґрунтувати регламентацію використання земель з 
урахуванням зон з особливими умовами використання територій; 

� проводити територіальне планування землекористувань 

населених пунктів на основі зонінгу; 

� працювати з сучасними програмними продуктами при 

створенні цифрової картографічної основи населеного пункту. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Урбанізація та розвиток урбанізованих територій 

Поняття урбанізації та урбанізованих територій. Поняття земель 

населених пунктів та їх соціально-економічне значення. Класифікація 

населених пунктів. 

 

Тема 2. Територіальне планування землекористувань населених 

пунктів 

Концепція розвитку населеного пункту. Система планувальної 
землевпорядної та містобудівної документації. Просторово-

планувальна організація територій населених пунктів. Генеральний 

план населеного пункту. Функціональне зонування території 
населеного пункту. Планувальна структура населеного пункту. 

Соціальна та інженерна інфраструктура. 

 

Тема 3. Регламентація використання земель з урахуванням зон з 

особливими умовами використання територій 

Планувальні обмеження щодо розвитку територій. Обмеження, 

пов'язані з дотриманням санітарно-гігієнічних та природоохоронних 

норм. Обмеження, що пов'язані з поширенням інженерно-геологічних 

умов, що є несприятливими для будівництва. Обмеження, що пов'язані 
з охороною магістральних мереж інженерної інфраструктури та 

об'єктів на них. Обмеження використання земельних ділянок за 

вимогами охорони пам'яток культурної спадщини. 

 

Тема 4. Територіальне планування та використання земель 

населених пунктів на основі зонінгу 

Зонування земель як економіко-правовий механізм управління 

земельними ресурсами населених пунктів. Нормативно-правове 
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забезпечення зонінгу в Україні. Поняття та суть зонування земель у 

межах населених пунктів в Україні. Зміст плану зонування території 
(зонінгу). Правила використання та забудови території (містобудівний 

регламент). Особливості зонування в зарубіжних країнах. 

Американська модель зонування. Європейська модель зонування. 

 

Тема 5. Правовий режим використання урбанізованих територій 
Організаційно-правове та економічне регулювання земельних 

відносин населених пунктів. Землі житлової та громадської забудови. 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення.  
 

 

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 с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Тема 1. Урбанізація та розвиток 

урбанізованих територій  
14 2 2 10 15 

2 

1 14 

Тема 2. Територіальне 

планування землекористувань 

населених пунктів 

16 4 2 10 15 1 14 

Тема 3. Регламентація 

використання земель з 
урахуванням зон з особливими 

умовами використання 

територій 

21 4 4 13 21 1 20 

Тема 4. Територіальне 

планування та використання 

земель населених пунктів на 

основі зонінгу 

23 4 4 15 22 2 20 

Тема 5. Правовий режим 

використання урбанізованих 

територій 

16 4 2 10 15 1 14 

Усього годин 90 18 14 58 90 2 6 82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 8

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 2 3 4 

1 
Аналіз динаміки урбанізованості території та 
класифікація населених пунктів 

2 1 

2 
Територіальне планування землекористувань 

населеного пункту 

4 1 

3 
Формування планувальних обмежень на 
території населеного пункту 

2 1 

4 
Побудова плану зонування (зонінгу) території 
населеного пункту 

4 2 

5 
Формування зонінгових правил використання 

та забудови земель населеного пункту 

2 1 

Разом 14 6 

 

6. Самостійна робота 

 

За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 58 години 

для студентів денної форми навчання, 82 годин для студентів заочної 
форми навчання. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:  

підготовка до аудиторних занять – 0,5 год. / 1 год. занять, 

підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС, 

опрацювання окремих тем або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 

 

Розподіл годин самостійної роботи  

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 Підготовка до аудиторних занять 16 4 

2 Підготовка до контрольних заходів 18 18 

3 
Опрацювання тем, які не розглядаються під 

час аудиторних занять 
24 60 

 Всього 58 82 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 2 3 4 

1 Історичний розвиток населених пунктів 2 6 

2 
Завдання, зміст та призначення генеральних планів 

планування та забудови населених пунктів  
4 10 

3 

Порядок та вимоги до розроблення містобудівної 
документації з планування територій сільських 

населених пунктів 

2 8 

4 

Порядок та підходи до розроблення містобудівної 
документації з планування територій міських 

населених пунктів 

2 8 

5 
Планування розвитку землекористувань на місцевому 

рівні через розроблення детальних планів території  
2 8 

6 

Побудова історико-архітектурного опорного плану як 

механізм збереження традиційного характеру 

середовища історичних населених місць  
2 8 

7 

Планування використання земель на місцевому рівні 
через розроблення проектів землеустрою щодо 

впорядкування території населених пунктів 

2 8 

8 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території 
для містобудівних потреб як механізм планування 

розвитку землекористувань на місцевому рівні 
2 8 

9 

Встановлення прибудинкових територій як 

економічний механізм регулювання земельних 

відносин у межах населених пунктів 

2 8 

10 
Організаційно-інституційні механізми управління 

урбанізованими територіями 
4 10 

Разом 24 82 

 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Управління урбанізованими територіями» є складання письмового 

звіту за темами, вказаними у п. 6.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 

год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, 

висновки, список використаної літератури та додатки. Структура та 
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правила оформлення звіту мають відповідати ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення».  

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) 

з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. 

Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені студентом і викладачем. 
 

7. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним, 

дистанційним та проблемним методами навчання. Лекції проводяться 

з використанням технічних засобів навчання і супроводжуються 

демонстрацією схем, відомостей і таблиць на мультимедійних 

презентаціях, проводиться дискусійне обговорення проблемних 

питань. 

Практичні заняття проводяться із застосуванням сучасного 

програмного забезпечення з розробкою і застосуванням тематичних 

карт, аналізом природної, техногенної та соціально-економічної 
складових території дослідження, обробкою статистичної інформації з 
індивідуальним отриманням результатів, прийняттям рішень та 
колективним їх обговоренням. Для досягнення мети і завдань 

вивчення дисципліни студентам надаються індивідуальні 
консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, дискусії. 

 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі види контролю: 

1) поточний контроль  

− перед виконанням та при захисті практичних робіт; 
− при проведенні модульних контрольних робіт; 

2) підсумковий контроль. 

Поточний контроль теоретичних знань студентів з навчальної 
дисципліни перед виконанням та при захисті практичних робіт 
проводиться у письмовій формі або у формі усного опитування на 
кожному практичному занятті. Поточний контроль теоретичних знань 
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студентів з навчальної дисципліни проводиться шляхом тестування з 
використанням технічних засобів. 

Контроль самостійної роботи проводиться на практичних заняттях 

шляхом перевірки виконаних студентами індивідуальних завдань для 

самостійної роботи відповідно до варіанту. 

Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену, який 

проводиться шляхом тестування з використанням технічних засобів.  

Для діагностики знань студентів використовується 100-бальна 

рейтингова шкала оцінювання. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумковий 

тест (екзамен)
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
40 100 

10 15 10 15 10 

Т1, Т2, ... , Т5 – теми  

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

зараховано 

82 – 89 
добре  

74 – 81 

64 – 73 
задовільно  

60 – 63 

35 – 59 

незадовільно  

з можливістю 

повторного складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано  

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни «Управління урбанізованими 

територіями» включає: 
1. Конспект лекцій з дисципліни. 

2. Комплект мультимедійних презентацій. 
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3. Вихідні дані у цифровому вигляді для практичних робіт. 
4. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю. 

 

11. Рекомендована література 
 

11.1 Базова 

1. Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст: навч. посібник. – 

Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003 –412 с. 

2. Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я., Шпік Н. Р. Кадастр 

населених пунктів: підручник. – Львів:«Новий Світ-2000, 2005. – 392 

с. 

3. Лоїк Г. К., Тарасюк І. Г., Степанюк А. В., Смолярчук М. В. 

Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і 
фермерських господарств: навч. посібник. – К.: Арістей, 2009. – 344 с. 

4. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І. М. та ін. Управління 

земельними ресурсами: підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 

443 с.  
 

11.2 Допоміжна 

1. Осітнянко А. П. Планування розвитку міста. – К.: КНУБА, 2005. 

– 386 с. 

2. Слюсаренко О. М. Еколого-економічні аспекти міського 

землекористування в ринкових умовах. – Одеса, 2009. – 118 с. 

3. Новаковський Л. Я., Олещенко М. А. Соціально-економічні 
проблеми сучасного землекористування. – К.: Урожай, 2009. – 195 с.  

4. Перович І. Л., Сай В. М. Кадастр територій: навч. посібник. – 

Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012 – 264 с. 

5. Хвесик М. А. Інституціональне забезпечення міського 

землекористування: сучасний стан та перспективи удосконалення / М. 

А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. А. Мосійчук: монографія − К.: НАУ, 

2005.−208с. 

6. Мошинський В. С., Бухальська, Т. В. Управління земельними 

ресурсами – Рівне: НУВГП, 2010. – [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/3277 

7. Ліпянін В. А., Стародуб І. В. Інженерна підготовка і благоустрій 

міських територій. –  Рівне: НУВГП, 2015. — [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9771/ 

8. Перович Л. М., Перович Л. Л., Губар Ю. П. Кадастр 

нерухомості. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003 – 120 с. 
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11.3 Нормативно-правова 
1. Земельний кодекс України. Закон України від 25.10 2001 р. № 

2768-ІІІ.  
2. Водний кодекс України. Закон України від 22.05.2008 р. № 10-

рп/2008. 

3. Закон України «Про землеустрій» від 02.05.2003 р. № 858-IV. 

4. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.11 р № 3038-VI. 

5. .Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 

07.07.2011 р. № 3613-VI. 

6. Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992. 

7. Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 

08.06.2000 р № 1805-14 

8. Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів від 19.06.1996 р.  

9. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування та забудова територій. 

10. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану 

населеного пункту. 

11. ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території 
(зонінг). 

12. ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного 

опорного плану населеного пункту. 

13. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них» від 8.05.96 р. № 486. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим 

зон санітарної охорони водних об’єктів»  від 18.12.98 р. № 2024. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://land.gov.ua/ 

2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.minregion.gov.ua/ 

3. Геопортал відкритих даних Управління містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geo.rv.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


