
Дисципліна Оптимізаційні методи та моделі в землеустрої 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

перед вивченням дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти 

матеріалами наступних курсів землеустрій земельне право, геодезія, 

державний земельний кадастр. 

Що буде вивчатися дисципліна вивчає основні методи і моделі оптимізації процесу 

землеустрою статистичні дослідження і набуття практичних навичок 

збирання, обробки та аналізу інформації про землю та процеси 

пов’язані із нею. Розглянуті основи теорії ймовірності, методи, 

прийоми та статистичні гіпотези пов’язані із оцінкою даних в науках 

про землю на предмет їх достовірності. Відпрацьовуються навички 

роботи із статистичним інструментарієм щодо збору, оброблення, 

систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Будуть набуті навички роботи із статистичним інструментарієм щодо 

збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних 

даних. Земля має важливе значення для розвитку суспільства. після 

вивчення курсу студент оволодіє основними принципами і 

положеннями про проведення оціночних робіт із земельними ділянками, 

освоїть поняття економічної та інших видів оціночних робіт.  Опанує 

визначення економічних показників. Проведення грошової оцінки 

земель населених пунктів 

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

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 

Розуміти та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази, державні 

механізми і сучасні технології управління земельними ресурсами 

Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, 

територіального та господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення 

державного земельного кадастру 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у сфері геодезії та 

землеустрою, що передбачає застосування теоретичних знань та 

методів геодезичних, геоінформаційних, картографічних технологій і 

систем та кадастру й оцінки нерухомості. Збір і обробка вихідних 

даних: використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання. 

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 

екзамен 

 

 


