
Дисципліна Фінансово-економічна діяльність в сфері землеустрою 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення курсу «Фінансово-економічна діяльність в сфері 

землеустрою» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Інформаційні технології», «Державний земельний кадастр», та 

«Економіко-математичні методи і моделі». 

Що буде вивчатися Теоретична та практична основа сукупності знань фінансового 

стану підприємства, розрахунок основних показників фінансово - 

економічної діяльності, створювати та визначати ризиковість чи 

прибутковість інвестиційних проектів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

базові знання щодо подальшого творчого осмислення і вирішення 

конкретних практичних і методичних задач, пов’язаних з 

фінансовою, економічною та інвестиційною діяльністю. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Організовувати і  керувати професійним розвитком осіб і груп. 

Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення, власний досвід та аргументацію.  

Знати та застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові акти, нормативно-технічні документи, довідкові матеріали 

в сфері  геодезії та землеустрою і суміжних галузей.  

Застосовувати концептуальні знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Розробляти документацію із землеустрою, кадастрову 

документацію і документацію з оцінки земель із застосуванням 

комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем та цифрової 

фотограмметрії, наповнювати даними державний земельний, 

містобудівний та інші кадастри. 

Планувати складну професійну діяльність, розробляти і 

реалізовувати проєкти у сфері геодезії та землеустрою за умов 

ресурсних та інших обмежень. 

Розробляти і приймати ефективні рішення щодо професійної 

діяльності у сфері геодезії та землеустрою, у тому числі за умов 

невизначеності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-

математичних, природничих, соціально-економічних, інженерних 

наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

Здатність застосовувати нормативно-правові акти, нормативно-

технічні документи, довідкові матеріали у професійній 

діяльності.  

Здатність застосовувати сучасне інформаційне, технічне і 

технологічне забезпечення для вирішення складних питань 

геодезії та землеустрою. 

Здатність здійснювати моніторинг та оцінку земель. 

Здатність розробляти документацію із землеустрою та з оцінки 

земель, кадастрову документацію, наповнювати даними 

державний земельний, містобудівний та інші кадастри. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 



практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


