
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1 «Історія земельних відносин і землеустрою» 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності / 

Освітньо-професійної 

програми 

193 Геодезія та землеустрій, О1П1 «Геодезія та землеустрій» 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 
2 курс, 3 семестр, семестровий 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції / практичні) 

усього: 150 год., 5 кред., з них аудиторних – 54 год., в тому числі лекцій - 

24 год., практичних - 30 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Автор дисципліни кандидат географічних наук, доцент Радзій В.Ф. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Для ґрунтовного вивчення навчального курсу «Історія земельних 

відносин і землеустрою» студент повинен мати глибокі знання 

навчальних предметів циклу загальної підготовки: історія та культура 

України, геологія і геоморфологія, ґрунтознавство з основами географії 

ґрунтів; предметів циклу професійної підготовки: геодезія, основи 

землевпорядкування та кадастру. 

Що буде вивчатися 

При вивченні дисципліни студент розширить свої знання з історії 

розвитку земельних відносин в Україні, аналізу закономірностей 

використання та охорони земель, оцінка раніше існуючих уявлень про 

сутність земельних відносин, їх зміст і форми прояву. Історичний досвід 

показує, що при проведенні земельної реформи особливу увагу 

необхідно звернути і на виявлення закономірностей зміни форм 

землеволодіння і землекористування, мети і завдання землеустрою, який 

проводиться державою у тісному зв’язку зі змінами земельних відносин. 

Чому це цікаво / треба 

вивчати 

Вивчення навчальної дисципліни «Історія земельних відносин і 

землеустрою в Україні» полягає в засвоєнні студентами суті та 

закономірностей розвитку земельних відносин у різні історичні епохи та 

національні традиції здійснення землеустрою 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

визначення поняття і сутності земельних відносин і землеустрою; 

вивчення соціально-економічних передумов зародження земельних 

відносин і землеустрою; 

аналіз змісту і методів регулювання земельних відносин і землеустрою; 

пізнання сутності, сучасного змісту і тенденцій розвитку земельних 

відносин на різних етапах розвитку України; 

вивчення процесу розвитку землеустрою на всіх етапах розвитку України; 

встановлення перспектив розвитку земельних відносин в Україні і 

основних напрямків вдосконалення землекористування; 

вивчення сутності і напрямків розвитку земельних відносин і 

землеустрою в інших країнах 



Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

При вивчення навчальної дисципліни «Історія земельних відносин і 

землеустрою» здобувачі першого освітнього рівня 

зможуть: 

провести аналіз і дати оцінку соціально - економічної сутності 

земельних відносин і системи землеустрою; 

встановити тенденції розвитку земельних відносин і землеустрою в 

різних регіонах України і зарубіжних країнах; 

використовувати набуті знання з історії земельних відносин і 

землеустрою при вивченні основ землеустрою, 

землевпорядкування, земельного кадастру, інших спеціальних дисциплін 

та при курсовому і дипломному проектуванні. 
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