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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Історія земельних відносин і землеустрою – це базова навчальна дисципліна, 

викладання якої надає знання та суттєво розширює кругозір інженерів-землевпорядників 

із основ землеустрою та земельних відносин на всіх етапах розвитку суспільства. 

Історичні закономірності вивчаються шляхом ознайомлення з конкретними фактами,  

подіями, заходами та документами, які характеризують на кожному історичному етапі 

форми володіння та користування землею, форми і види землеустрою та їх фактичне 

здійснення, господарськими та політичними результатами. 

Вивчення історії земельних відносин та землеустрою дає можливість з найбільшою 

науковою обґрунтованістю та повнотою зрозуміти суть земельного влаштування, як 

явища суспільного життя. Земельні відносини та землевпорядкування кожної держави 

історично розвиваються та змінюються разом з розвитком виробничих сил суспільства. 

Кожному суспільному способу виробництва відповідає своя основна форма земельної 

власності та свій тип земельних відносин та земельного влаштування.  

Під час вивчення дисципліни слід звертати особливу увагу на наукове обґрунтування 

та повноту розуміння суті земельних відносин як системи здійснення заходів щодо 

організації землі як засобу виробництва на всіх етапах розвитку суспільства у різних 

історичних умовах. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаборатор

ні, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюванн

я 

1 семестр 

Модуль І. Історія земельних відносин та землеустрою 

Тема1.  

Історія 

землеустрою, 

геодезії, 

картографії та 

кадастру 

2/2 Зрозуміти предмет 

и завдання курсу 

Вивчити базові 

терміни і поняття. 

Проаналізувати 

взаємозв'язок наук 

про Землю (геодезії, 

картографії, 

астрономії, 

землевпорядкуванн

я). 

Розглянути античні 

уявлення про 

Землю, первинні 

вимірювальні 

прилади та 

картографію. 

 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 2. 

Початковий етап 

розвитку 

геодезичних та 

межувальних 

робіт 

2/2 Розглянути 

стародавні 

уявлення про 

геодезичні та 

межувальні роботи. 

Вивчити комплекс 

вимірювальних та 

картографічних 

робіт. 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 3. 

Середньовічні 

уявлення про 

землі.  

2/2 Проаналізувати 

середньовічний 

етап становленні та 

розвитку 

картографії 

охоплює великий 

часовий проміжок 

із V до середини 

XVII століття, 

раннє 

середньовіччя (V–

XI ст.) – 

монастирська 

картографія, 

середньовіччя  (XII 

– XIV ст.) – 

створення карт –

портоланів, 

пізнє середньовіччя 

– картографічний 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату.

. 

7 



ренесанс (XV – 

XVII ст.) 

картографія епохи 

Великих 

географічних 

відкриттів. 

Тема 4. Розвиток 

межувальних та 

картографічних 

робіт в XV – 

кінець XVIII ст. 

2/2 Вивчити 

особливості 

проведення 

картографічних 

робіт в 

допетровський 

період 

Проаналізувати 

Реформи Петра І та 

послідовників 

Вивчити 

межувальні роботи, 

писцеві описи. 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату.

. 

7 

Тема 5. Розвиток 

межових, 

картографічних 

та кадастрових 

робіт в кінці  

XVII – XIX ст. 

2/2 Запам’ятати та 

оцінити внесок в 

розвиток 

землевпорядної 

науки досягнень 

видатних вчених, а 

саме Струве, Гауса 

Бесселя та інших 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 6. Земельні 

питання кінця  

XVIII  - XIX ст. 

2/2 Запам’ятати 

особливості 

проведення 

реформи відміни 

кріпосного права 

1861 року. 

Проаналізувати та 

зробити висновки її 

соціально-

економічні 

наслідків 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 7. Розвиток 

земельних 

відносин  

у другій половині 

ХІХ - на початку 

ХХ ст. 

2/2 Вивчити економічні 

перетворення та їх 

наслідки в 

аграрному секторі. 

Запам’ятати 

особливості 

проведення 

Столипінської 

аграрної реформи 

Проаналізувати 

економічне 

становище на 

Українських землях 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 8. 

Особливості 

земельних 

відносин у 

2/2 Знати результати 

революції 1917 р та 

реформи 

більшовиків. 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

7 



післяреволюційн

ий період.  

Вивчити 

особливості НЕПу 

та його вплив на 

земельні відносини. 

Знати передумови, 

особливості та 

наслідки 

голодоморів 1921-

1923р та 1932-1933 

рр.  

Знати визначення 

«куркуль» 

я та 

захист  

реферату. 

Тема 9. Радянські 

реформи. 

2/2 Знати особливості 

реформування 

земельних відносин 

в період 1920–1941 

рр. 

Вивчити земельні 

відносини і 

землеустрій у 

період 1941– 

1990 років 

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Тема 10. 

Реформування 

земельних 

відносин за часів 

незалежності 

України (1991-

2020рр.) 

2/2 Розуміти 

особливості 

розвитку земельних 

відносин в умовах 

незалежності 

України. Знати що 

таке 

роздержавлення 

земель та 

приватизація 

земельних ділянок. 

Вивчити 

особливості 

формування 

законодавчої бази 

сучасного 

землеустрою та 

кадастру  

Доповідь 

на обрану 

тему. 

Написанн

я та 

захист  

реферату. 

7 

Всього за 1 семестр 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 



відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


