
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ВБ 1.1; 

2. Назва: Наукові основи землеустрою; 

3. Тип: Вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стахів Я.А., старший 

викладач; 

9. Результати навчання:  Навчальна дисципліна повинна забезпечити майбутніх фахівців у 

галузі використання і охорони земель знаннями щодо сукупності соціально-економічних та 

екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної 

організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, 

що здійснюються під впливом суспільно виробничих відносин і розвитку продуктивних сил і 

які вони застосовують у цій сфері діяльності; 

10. Форми організації занять: Навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, 

геологія та геоморфологія, геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт, 

ґрунтознавство, кадастр, основи земельного кадастру та права; 

12. Зміст курсу: Сутність землеустрою: історичні та теоретичні основи. Організаційні 

основи управління системою землеустрою. Оцінка соціально-економічної ефективності 

землеустрою; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Андріїшин І.М., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізації охорони природи і 

землекористування. - Львів: Українські технології, 1998. -с. 27. 

2. Дорогунцов С.І., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. Оцінка зе мельно-ресурсного 

потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використань Наукова 

доповідь. НАН України, РВПС України - К , 1999. - 82 с. 

3. Третяк A.M. Наукові основи землеустрою. Навчальний посібник. - К. : TOB ЦЗРУ, 

2002. - 342 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/490759/. 

4. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні: Навчальний 

посібник. - К.. Аграрна наука, 2002. -280 с. 

5. Третяк А.М., Другак В.М., Третяк Р.А., Гунько Л.А. Землевпорядне проектування: 

Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств: Навч. 

посіб.-Київ:Аграрна наука,2007. – 120 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 

 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік; 

16. Мова викладання: українська 
 

В. о. завідувача кафедри     А.Г. Ліщинський, к. т. н., доцент  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAINING COURSE DESCRIPTION 
1. Code: ВБ 1.1; 

2. Title: Scientific fundamentals of land management; 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Educational year, when the course is offered: 4; 

6. Course studying semester: 7; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Stakhiv I.A., Senior Lecturer; 

9. Studying outcomes: Educational discipline should provide future specialists in the field of use 

and protection of lands with knowledge about a set of socio-economic and environmental measures 

aimed at regulating land relations and the rational organization of the territory of administrative-

territorial entities, economic entities carried out under the influence of social production relations 

and development productive forces and which they use in this area of activity; 

10. Organization forms of classes: study lessons, independent work, practical training, control 

activities; 

11. Courses preceding the study of the specified course: Higher mathematics, geology and 

geomorphology, geodetic support of land management and cadastral works, soil science, cadastre, 

bases of land cadastre and law; 

12. Content of the course: The essence of land management: historical and theoretical foundations. 

Organizational fundamentals of land management system. Assessment of socio-economic efficiency 

of land management; 

13. Recommended editions: 
1. Andreyishin IM, Sokhnych A.Ya. Methodological bases of optimization of nature protection and 

land use. - Lviv: Ukrainian Technologies, 1998. -с. 27 

2. Doroguntsov SI, Novorot OS, Nikolayenko T.S. Assessment of resource potential of Ukraine and 

problems of ensuring its effective use Scientific report. National Academy of Sciences of Ukraine, 

RVPS of Ukraine - K, 1999. - 82 p. 

3. Tretyak A.M. Scientific fundamentals of land management. Tutorial. - K.: TOB TSZRU, 2002. - 

342 pp. [Electronic resource] - Access mode: https://www.twirpx.com/file/490759/. 

4. Tretyak AM The history of land relations and land management in Ukraine: A manual. - K .. 

Agrarian Science, 2002. -280 p. 

5. Tretiak AM, Drugak VM, Tretyak RA, Gunko L.A. Land Design: Ecological Landscape 

Management of Agricultural Enterprises: Teaching. Manual, Kyiv: Agrarian Science, 2007. - 120 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours practical work, 60 hours individual work. Total – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, multimedia use. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester 

16. Teaching language: Ukrainian 

 

Head of the Department     А. Lishchinsky, associate professor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


