
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ» 

 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Теоретична та практична основа сукупності знань у сфері 

землеустрою, на ринку землі та в управлінських рішеннях в галузі 

землеустрою та кадастру. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Студент одержить базові знання щодо основ землевпорядкування в 

Україні, процесів регулювання земельних відносин між 

суб`єктами, правові механізми щодо права власності на землю, 

види землекористування, земельні сервітути щодо; проводити 

аналіз використання земельних ресурсів та їх екологічної оцінки; 

приймати правильні рішення в професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Уміти оперувати основними фаховими термінами та поняттями: 

власність, земельні відносини, сервітути,  види 

землекористування, форми власності та категорії земель.  

Уміти застосовувати наукові категорії, закономірності та 

принципи, а також визначати взаємозв’язки 

природокористування та землекористування; правовий механізм 

регулювання земельних відносин. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність самостійно аналізувати сучасний стан законодавства, 

методичних, нормативних і інших правових документів, які 

регламентують економіку землекористування та 

землевпорядкування; дослідження теорії сучасного 

землекористування; формування знань, вмінь та навиків у сфері 

оцінки землі та  визначенні ефективності формування 

землеволодінь і землекористувань та впорядкування їх території в 

процесі землеустрою. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Суть, зміст і предмет землекористування. 

Земельні ресурси, їх склад, характеристика та особливості  

використання. Правові основи землекористування. Склад земель 

України. Права на землю. Поняття цільового призначення земель. 

Механізми охорони земель і стимулювання раціонального 

землекористування.  

 

(Ф 21.01 - 03) 



 Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, практичні 

Форми навчання: аудиторне 

Пререквізити Землеустрій 

Основи екології 

Землекористування 

Земельне право 

Пореквізити Державний земельний кадастр.  

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз. 

Кадастр населених пунктів 

Землевпорядне проектування 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Новаковська І.О. Економіка землекористування: навч. посіб. Київ: 

Аграрна наука, 2018. 400 с. 

Новаковська І.О. Основи економіки землекористування/ 

Новаковська І.О.  - К.: ВЦ «Просвіта», 2013,-224 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Корпус 3. Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) 

 

БЄЛОУСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат географічних наук 
Наукове звання: доцент 
Профайл викладача: - 
Тел.: (044) 406-77-58 
E-mail: nataliia.bielousova@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 3.503 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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