
Дисципліна Організація використання земель 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 «Організація використання земель» являє собою спеціальну 

дисципліну,  яка вивчає особливості розробки різних схем і 

заходів по удосконаленню і підвищенню ефективності 

використання земель. 

Що буде вивчатися ознайомити студентів з теоретичними основами та методикою 

проведення організації раціонального та ефективного 

використання земель спрямованих на їх практичне 

використання в різних виробничих цілях.  
Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Найголовнішим завданням дисципліни навчити майбутніх 

інженерів – землевпорядників застосовувати загально- 

теоретичні науково методичні положення про прогнозування 

використання і охорону земельних ресурсів в практиці розробки 

великих народногосподарських програм, комплексних і 

спеціалізованих схем, проектів та приймати на їх основі 

найбільш ефективні рішення по управлінню земельними 

ресурсами. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

-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, 

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 

-Розробляти проекти землеустрою, землевпорядну і кадастрову 

документації, складати карти і готувати кадастрові дані із 

застосуванням сучасних технологій 

-Володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки 

умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру 

-Виконувати комплекс робіт по вивченню ринку землі та 

оподаткуванню земельних і міських ресурсів у системі 

внутрішньогосподарського і державного земельного кадастру 

-Використовувати методологію наукових досліджень в галузі 

використання земельних ресурсів та управління територіями 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-Розв’язання проблем: здатність зрозуміти і розв’язати проблеми 

та задачі у галузі землеустрою і кадастру зберігаючи при цьому 

критичне відношення до усталених наукових концепцій 

-Нормативно-правова: знання основних нормативно-правових 

актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних 



умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів 

в професійній діяльності 

-Методологічна: використовувати методи і технології 

землевпорядного проектування, територіального та 

господарського землеустрою, планування використання та 

охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного 

земельного кадастру 

-Територіально-управлінська: володіти методами 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки 

умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 


