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Підготовка магістрів 
з галузі знань «Архітектура та будівництво»  

за спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 
за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій» 

 
 
Форма навчання: Ліцензований обсяг, осіб: 

– денна 90 осіб  
– заочна 85 осіб 

Термін навчання:  
– денна освітньо-професійна програма 1,5 роки 
– заочна 1,9 роки 

Кредити   
– освітньо-професійна програма 90 ЄКТС 

Мова викладання  українська, англійська 
Кваліфікація випускників  магістр з геодезії та землеустрою  
 

Концепція підготовки  
Концепція навчання фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 

орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, 
охорони земель, управління земельними ресурсами, геосистемного моніторингу 
навколишнього середовища та ведення державного земельного кадастру. 
Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які 
дозволять магістру самостійно вирішувати складні питання організації 
землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування 
природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за 
раціональним використанням й охороною земель, використовуючи сучасні 
інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх 
використання. 
 

Освітньо-професійна програма підготовки 
Магістерська програма «Землеустрій та кадастр» 

Пов'язана з вивченням та підготовкою документації із землеустрою на 
загальнодержавному та регіональному рівнях, програм використання та охорони 
земель, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та 
охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою 
щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, організації 
і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, оздоровчого, 
рекреаційного та територій історико-культурного призначення.  

 
Сфери зайнятості випускників 

Встановлення меж земельної ділянки, погодження меж з суміжними 
землекористувачами, виготовлення кадастрового плану.  

 
Магістерська програма «Охорона земель» 

Студенти набувають умінь та знань у сфері забезпечення раціонального 
використання та охорони земель, відтворення родючості ґрунтів, підвищення 
продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму 
використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення. Особлива увага у процесі навчання приділяється питанням 
стандартизації і нормування у галузі охорони земель. 

 



 
Сфери зайнятості випускників 

Інспекторська діяльність у сфері використання та охорони земель, 
прогнозування використання земель у адміністративно-територіальних утвореннях 
формування обмеження у використанні земель та здійснювати їх реєстрацію 
 

Магістерська програма «Геоінформаційні системи у землеустрої» 
Розгортання та наповнення сучасних земельно-кадастрових інформаційних 

систем. 
 

Сфери зайнятості випускників 
Застосування сучасних геоінформаційних технологій, даних дистанційного 

зондування Землі необхідних при проведенні робіт із землеустрою, в муніципальних 
інформаційних системах, застосування ГІС для управління територіями. 

 
Магістерська програма «Оцінка землі та нерухомого майна» 

Спрямована на формування спеціальних умінь та знань щодо проведення 
нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок, визначення ринкової 
вартості нерухомого майна, проведення економічної оцінки земель та бонітування 
ґрунтів, використання систем автоматизації землеоціночних робіт, веденням 
місцевих та регіональних банків даних про ринкову вартість земельних ділянок та 
нерухомого майна, обслуговуванням цивільно-правових операцій щодо відчуження 
нерухомого майна. 

 
Сфери зайнятості випускників 

Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок усіх категорій та  
нетипових об'єктів нерухомого майна. 

 
Магістерська програма «Геодезично-картографічні технології 

землеустрою» 
Передбачає підготовку фахівців для сфери геодезично-картографічного 

забезпечення землеустрою, виконання топографо-геодезичних і картографічних 
робіт, інвентаризації земель, обліку та реєстрації земельних ділянок. Значна увага 
також приділяється висвітленню технологій створення карт стану і використання 
земель, карт районування і зонування земель, оптимізації використання земельних 
ресурсів; картографічному моделюванню проблем землекористування, в т.ч. за 
допомогою геоінформаційних технологій; характеристиці національної 
інфраструктури геопросторових даних тощо. 

 
Сфери зайнятості випускників  

Створення карт стану і використання земель, карт районування і зонування 
земель, оптимізації використання земельних ресурсів, інвентаризації земель. 

 
Практичне навчання 

Навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю «Геодезія та 
землеустрій» передбачено дві виробничі практики: виробнича та переддипломна. 
Практика студентів проводиться з метою поглиблення практичних навичок студентів 
з обраної спеціальності, набуття досвіду практичної діяльності щодо вирішення 
виробничих задач, а також збір матеріалів, які необхідні для виконання магістерської 
роботи. Провідними базами практичного навчання є: Держгеокадастр України та його 
структурні підрозділи; Головний центр державного земельного кадастру та його 
регіональні підрозділи; науково-дослідні та проектні інститути землеустрою; науково-



дослідні установи, які займаються проблемами землеустрою, моніторингу, розвитку 
територій; землевпорядні організації та фірми; Державна інспекція з контролю за 
використанням та охороною земель та її територіальні органи. 
 

Орієнтовна тематика магістерських робіт 
1.  Формування територіальних обмежень у використанні земель у схемах 

землеустрою адміністративно-територіальних утворень. 
2. Правове та технічне забезпечення державного контролю за раціональним 

використанням та охороною земель. 
3. Агроландшафтне упорядкування земель сільськогосподарських 

підприємств та адміністративних формувань. 
4. Використання інформаційних технологій, моделювання й сучасної техніки 

при створенні кадастрових карт, проведення масової оцінки землі й інших об'єктів 
нерухомості. 

2. Використання ДЗЗ для поновлення кадастрових планів та карт. 
5. Удосконалення методів економічної і грошової оцінки земель. Методи 

бонітування ґрунтів. 
6. Масова оцінка нерухомості. Методи оцінки землі та нерухомості. 
7. Аналіз та оцінювання трансформаційних процесів у землекористуванні 

геоінформаційно-картографічними засобами. 
8. Методи прогнозування, планування раціонального використання та 

охорони земельних ресурсів. 
9. Еколого-економічні аспекти нормування охорони земель 

сільськогосподарського призначення. 
10. Нормативна та експертна грошова оцінка земель різних категорій. 

 
 

Навчальний план підготовки магістрів 
за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій» 

(освітньо-професійна програма підготовки) 
 

Обсяг № 
п/п Навчальна навчальної дисципліни Семестр години кредити  

ЄКТС 
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

1 Державна експертиза землевпорядних рішень 1 90 3 
2 Аграрне, земельне та екологічне право 1 90 3 
3 Управління земельними ресурсами 1 120 4 
4 Організація землевпорядних робіт 1 90 3 
5 Моніторинг та охорона земель 2 180 6 
6 Правовий процес в землеустрої 2 150 5 
7 Ринок землі і нерухомості 2 120 4 
8 Робоче проектування 2 180 5 
9 Податкова система 2 90 3 
10 Інституціональне забезпечення кадастру нерухомості 3 120 4 
11 Ліцензування і патентування наукової продукції 3 90 3 
12 Інформаційні технології в наукових дослідженнях 3 90 3 
13 ГІС в кадастрових системах 3 90 3 
14 Економіка землекористування та землевпорядкування 3 120 4 

Разом за обов'язковою складовою 1620 54 
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни за вибором університету 

1 Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності 1 90 3 

2 Ділова іноземна мова  1 150 5 
3 Аграрна політика 2 90 3 



Обсяг № 
п/п Навчальна навчальної дисципліни Семестр години кредити  

ЄКТС 
Всього за вибором університету 330 11 

2.2. Дисципліни за вибором студента 
2.2.1. Магістерська програма «Землеустрій та кадастр» 

1 Технології автоматизованого проектування в 
землеустрої 1 120 4 

2 Територіальне планування та просторовий розвиток 1 120 4 
3 Стандартизація на нормування у землеустрої 2 150 5 
4 Управління якістю землевпорядних робіт 3 270 9 

Всього за вибором студента 660 22 
2.2.2. Магістерська програма «Охорона земель» 

1 Формування агроландшафтів 1 120 4 
2 Оцінка і прогноз якості земель 1 120 4 
3  Інженерно-технологічна регламентація охорони  земель 2 150 5 
4 Прогнозування використання земельних ресурсів 3 270 9 

Всього за вибором студента 660 22 
2.2.3. Магістерська програма «Геоінформаційні системи у землеустрої» 

1 Інформаційне моделювання і програмування  1 90 4 
2 Методи дистанційного зондування Землі 1 120 4 
3 Геоінформаційний аналіз  і моделювання 2 150 5 
4 Інтеграція ГІС, ДЗЗ і ГНСС в моніторингу геосистем 3 270 9 

Всього за вибором студента 660 22 
2.2.4. Магістерська програма «Оцінка землі та нерухомого майна» 

1 Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель 1 90 4 
2 Реєстрація прав власності 1 120 4 
3 Кадастри природних ресурсів 2 150 5 
4 Оцінка землі нерухомого майна 3 270 9 

Всього за вибором студента 660 22 
2.2.5. Магістерська програма «Геодезично-картографічні технології землеустрою» 

1 Комп'ютерні технології в картографії 1 90 4 
2 Національна інфраструктура геопросторових даних 1 120 4 

3 Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення 
землеустрою 2 150 5 

4 Тематичне картографування земельних ресурсів 3 270 9 
Всього за вибором студента 660 22 
Разом за вибірковою складовою 990 33 

3. ІНШІ ВИДИ НАВЧАННЯ 
1 Науково-виробнича практика 2   
2 Підготовка і захист магістерської роботи 3   

Всього   
Разом за спеціальністю 2700 90 

 
Анотація дисциплін навчального плану 

 
1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

Державна експертиза землевпорядних рішень. Метою вивчення дисципліни 
є формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно 
відповідного вивчення, аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо 
відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам, правилам, 
а також підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи. 

Аграрне, земельне та екологічне право. Курс має на меті сформувати 
систему знань з правового регулювання аграрних відносин в Україні, правового 
забезпечення аграрної та земельної реформи, визначити особливості правового 
регулювання забезпечення продовольчої та екологічної безпеки та механізмів її 
реалізації. 



Управління земельними ресурсами. Мета вивчення дисципліни - пізнання 
сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення 
методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного виробництва, рівню 
продуктивних сил і виробничих відносин  відповідають певна система управління 
земельними ресурсами, зумовлена панівною формою власності на землю й інші 
засоби виробництва, а також властиві їм форми землекористування. Щоб правильно 
зрозуміти суть і основні шляхи розвитку управління земельними ресурсами, 
обґрунтувати його зміст і розкрити закономірності його зміни в конкретних умовах 
земельного ладу, необхідно простежити історичний зв’язок управління з іншими 
явищами та конкретний історичний досвід. 

Організація землевпорядних робіт. Дисципліна спираючись на положення 
економічної науки, вивчає наукові методи організації і планування виробничої 
діяльності в галузі землевпорядкування. 

Моніторинг та охорона земель. Моніторинг земель – це система 
спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 
відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. Мета викладення дисципліни 
полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних теоретичних знань та практичних 
навичок з проведення моніторингу земель. 

Правовий процес в землеустрої. Основним завданням вивчення дисципліни 
є вивчення процесуального порядку проведення землевпорядних робіт щодо: 
передачі земель у власність та надання у користування фізичним та юридичним 
особам; вилучення (викуп) земельних ділянок; приватизація земельних ділянок; 
купівля-продаж земельних ділянок фізичним та юридичним особам; регулювання 
плати за землю; створення та діяльності фермерського господарства; відведення 
земельних ділянок; формування сільськогосподарських підприємств тощо. 

Ринок землі і нерухомості. Мета – вивчення студентами, основ 
функціонування ринку землі та нерухомості і використання отриманих знань у 
практичних завданнях. Студенти повинні знати нормативно-правове забезпечення 
функціонування ринку землі, механізми іпотечного кредитування, володіти знаннями 
щодо способів відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, вміти 
аналізувати та використовувати інформацію. 

Робоче проектування. Вивчення дисципліни є формування теоретичних 
знань та їх практичне застосування при внутрішньопольовій та 
внутрішньогосподарській організації землеволодінь, землекористувань: правильне та 
раціональне розміщення кварталів, кліток, робочих ділянок при організації територій 
багаторічних насаджень, виноградників, колективних садів; проектуванні 
полезахисних лісосмуг, розміщення загінок та гуртів худоби, проектування 
протиерозійних гідротехнічних споруд, при терасування схилів, рекультивації земель, 
землюванні тощо. 

Податкова система. Податки стосується кожного громадянина України як 
платника податків, який сплачує їх до бюджету та отримувача суспільних благ. Крім 
того система взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності з державою 
вимагає досконалого знання податкового законодавства. Дисципліна «Податкова 
система» передбачає засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової 
системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і 
непрямих податків юридичними та фізичними особами, функціонування 
альтернативних систем оподаткування, організації діяльності контролюючих органів 
та адміністрування податків. 

Інституціональне забезпечення кадастру нерухомості. Метою та 
завданням дисципліни є розробка цілісної системи кадастру нерухомості яка 
сприятиме більш ефективному управлінню об’єктами нерухомості, підвищить захист 
прав власності, розкриває ширші можливості використання цих прав, дасть змогу 



здійснювати моніторинг якості кадастрових об’єктів та довкілля, дозволить створити 
об’єктивну систему оподаткування нерухомості. 

Ліцензування і патентування наукової продукції. Мета дисципліни полягає 
в формуванні у магістрів знань про ліцензування патентознавство, авторське та 
суміжне право. Вміння використовувати знання для складання заяв на патенти 
промислової власності та для охорони авторських прав на твори науково-технічного 
призначення з урахуванням вимог державних та міжнародних законів, нормативних 
актів в сфері інтелектуальної власності. 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Дисципліна передбачає 
поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних засад застосування  
інформаційних технологій в науково-дослідній роботі, логіки та етапів інформатизації 
науково-дослідницької роботи, роботи з джерелами інформації, оформлення роботи 
та її впровадження тощо. 

ГІС в кадастрових системах. Дисципліна передбачає розгляд практичних 
застосувань ГІС і баз геоданих у кадастрових системах та набуття практичних 
навичок використання геоінформаційних технологій для автоматизованого ведення 
ДЗК.  

Економіка землекористування та землевпорядкування. Спираючись на 
об’єктивні економічні закони, систему соціально – економічних та екологічних заходів 
спрямованих на реалізацію положень земельного законодавства, розробляє 
методологію і методику обґрунтування ефективного і раціонального використання та 
охорони земель різних категорій, видів і типів землекористування, адміністративно – 
територіальних утворень, по регіонах і країні в цілому. Охоплює закономірності та 
конкретні методичні рекомендації по обґрунтуванню проектних рішень із 
удосконалення організації території адміністративно-територіальних утворень, 
землеволодінь і землекористувань, територіальній організації 
сільськогосподарського та інших виробництв відповідно до умов різних регіонів 
країни і форм власності на землю. 
 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Дисципліни за вибором університету 

Ділова іноземна мова. Мета вивчення даної дисципліни – сформувати у 
студентів уміння та навички ділового спілкування іноземною мовою на рівні 
автономного досвідченого користувача (С1), який забезпечує необхідну 
комунікативну компетентність у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій 
формах; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 

Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності. Наукові дослідження в галузі землеустрою впливають 
на зростання суспільного продукту. Результати наукових досліджень у землеустрої є 
проміжним продуктом виробництва. Але їх роль в організації земельних відносин і в 
економіці землекористування значна. Вирішення соціально-економічних та 
інвестиційних програм потребує підготовки відповідних кадрів вищої кваліфікації, які 
б володіли методологією та методами наукових досліджень із проблем 
раціонального використання та охорони земель, управління земельними ресурсами, 
економіки землекористування та землеустрою, нових виробничих і інформаційних 
технологій, менеджменту і маркетингу в землеустрої. 

Аграрна політика. Мета курсу – опанувати методичні та методологічні основи 
розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку 
сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а 
також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання 
агропромислового виробництва країни. 

 



2.2. Дисципліни за вибором студента 
2.2.1. Магістерська програма «Землеустрій та кадастр» 

Технології автоматизованого проектування в землеустрої. Дисципліна 
передбачає вивчення технологій автоматизації технологічного процесу 
землевпорядного проектування, кінцевим результатом якого є комплект 
землевпорядної документації, достатньої для подальшого формування земельної 
ділянки або інших об'єктів землеустрою. Розглядаються практичні аспекти 
використання спеціального програмного забезпечення, автоматизованих банків 
даних, периферійних пристроїв. 

Територіальне планування та просторовий розвиток. Дисципліна 
розглядає закономірності й тенденції розселення, організації виробничої діяльності, 
функціонування об'єктів міського господарства, соціальної сфери, міських 
транспортних систем, вулично-шляхової мережі та їх елементів, систем інженерного 
обладнання й інженерної підготовки території, благоустрою, ландшафтної 
архітектури. Розглядаються сучасні проблеми урбоекології та ресурсозбереження. 
Вивчаються принципи планування забудови, раціонального використання 
просторового ресурсу відповідно до потреб населення і економіки. 

Стандартизація на нормування у землеустрої. Метою дисципліни є: 
формування загальних знань із стандартизації та нормування у землеустрої щодо 
збереження земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, упровадження і 
розвитку сталого землекористування, охорони земель та довкілля в цілому; 
визначення основних цілей і завдань у сфері регламентації антропогенних 
навантажень на агроекосистеми взагалі та земельні ресурси зокрема; визначення 
структури та механізмів формування та функціонування системи стандартизації та 
нормування (ССН); визначення першочергових завдань щодо створення ССН; 
забезпечення державного управління процесом створення нових і перегляду чинних 
міждержавних, національних та галузевих стандартів і нормативів стосовно сталого 
землеустрою, землекористування та охорони земель 

Управління якістю землевпорядних робіт. Метою та завданням дисципліни  
є розробка таких соціально-економічних заходів в програмній, проектній та робочій 
землевпорядній документації, які б забезпечували раціональне використання та 
охорону земель. створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення 
природних ландшафтів за умов запровадження наукової організації праці при веденні 
землевпорядного процесу, підвищення якості практичних рішень та проектної 
документації в цілому. 

 
2.2.2. Магістерська програма «Охорона земель»  

Формування агроландшафтів. Мета вивчення навчальної дисципліни – 
оволодіння загальними теоретичними основами формування екологічно стійких 
агроландшафтів, освоєння методологічних підходів до оцінки стану і прогнозу 
агроландшафтів, практичне застосування технології проектування ґрунтозахисно-
меліоративної просторової структури агроландшафтів. 

Оцінка і прогноз якості земель. Мета вивчення навчальної дисципліни – 
освоєння сучасних методів оцінки якості земель, прогнозу змін їх стану під впливом 
природних та антропогенних факторів, обґрунтування заходів щодо збереження та 
відтворення екологічної цінності природних і набутих якостей земель стосовно різних 
природно-господарських умов територій землекористування. 

Інженерно-технологічна регламентація охорони земель. Система заходів у 
галузі охорони земель: регулювання і контроль, захист земель від шкідливого 
антропогенного впливу, підвищення родючості ґрунтів, стандартизація і нормування. 
Інженерні методи конструювання сільськогосподарських ландшафтів. Технології 
захисту земель від деградаційних процесів. Нормативи в галузі охорони земель та 



відтворення родючості ґрунтів. Охорона земель при веденні лісового та водного 
господарства; охорона земель природоохоронного та іншого призначення. 

Прогнозування використання земельних ресурсів. Курс покликаний 
допомогти оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками організації 
агроекологічних досліджень в різних ґрунтово-кліматичних зонах з вивченням причин 
деградаційних явищ, оцінки масштабів їх розповсюдження і ефективності заходів по 
їх запобіганню; проведення еколого-агрохімічної оцінки земель. 
 

2.2.3. Магістерська програма «Геоінформаційні системи у землеустрої» 
Інформаційне моделювання і програмування в управлінні земельними 

ресурсами. Розглядаються основні положення інформаційного моделювання. Курс 
забезпечує засвоєння базових навичок програмування на С+. 

Методи дистанційного зондування в управлінні територіями. Дисципліна 
передбачає розгляд методів дистанційного зондування Землі та можливостей 
використання результатів тематичного дешифрування в задачах управління 
територіями та моніторингу агроресурсів. 

Геоінформаційний аналіз і моделювання. Дисципліна передбачає 
засвоєння теоретичних положень геоінформаційного аналізу і просторового 
моделювання в ГІС. Розглядаються геомоделі реального світу, види просторового 
аналізу даних,  принципи і технології здійснення аналізу оточення, у тому числі 
дистанційного аналізу, аналізу атрибутів, розподілу числових показників, функції 
накладання шарів, аналіз місця розташування об’єктів, аналіз просторових змін, 
статистичні поверхні. Вивчаються теоретичні основи та практичне застосування 
методів глобальної та локальної інтерполяції. 

Інтеграція ГІС, ДЗЗ і ГНСС в моніторингу геосистем. Дисципліна 
передбачає засвоєння теоретичних засад і практичних навичок інтеграції різнорідних 
геопросторових даних, у тому числі даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і 
глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) у геоінформаційних системах, 
принципів геомоделювання для забезпечення охорони й раціонального використання 
земель,  моніторингу агрономічних ресурсів. 

 
2.2.4. Магістерська програма «Оцінка землі та нерухомого майна» 
Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель. Мета курсу – 

опанування майбутніми фахівцями землевпорядниками сутності інформаційних 
аспектів оцінки земель та застосування інформаційних технологій при здійсненні 
оцінки. Визначення реальної, справедливої вартості має важливе значення як для 
оподаткування та приватизації земельних ділянок, так і для укладання майнових угод 
стосовно землі та права її оренди на вторинному ринку. Крім того, оцінка землі є 
обов'язковою при розробці та реалізації інвестиційних проектів, отриманні кредитів 
під заставу нерухомого майна. 

Реєстрація прав власності. Мета – вивчення методики реєстрації прав 
власності на земельні ділянки є необхідним при укладанні цивільно-правових угод 
щодо земельних ділянок, в тому числі угод купівлі-продажу, рентних відносин; для 
цілей моніторингу – системи спостереження за станом дотримання прав власності на 
землю з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінювання, запобігання й усунення 
негативних явищ, а також для державного обліку. 

Кадастри природних ресурсів. Зміст і методичне забезпечення навчальної 
дисципліни спрямовані на формування у студентів знань та практичних навичок 
щодо формування баз даних кадастрів природних ресурсів (включаючи водні, лісові, 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, курортів тощо), їх використання у 
процесі вирішення завдань організації територій місцевих громад та окремих 
землекористувань. 



Оцінка нерухомого майна. Мета – навчитися визначати об’єктивну ринкову 
вартості об’єкта нерухомості, яка як правило залежить від типу об’єкта нерухомості, 
розташування об’єкта нерухомості, вартості будівництва аналогічних об’єктів, 
загального рівня цін, ринкової ситуації. 

 
 

2.2.5. Магістерська програма «Геодезично-картографічні технології 
землеустрою» 

Комп'ютерні технології в картографії. Завдання вивчення дисципліни: дати 
необхідні теоретичні відомості про сучасні комп’ютерні технології, навчити прийомам 
їх застосування при створенні та оформленні карт; набути уміння і навички при 
оволодінні спеціалізованими програмними продуктами, які використовують при 
створенні картографічної продукції, яка використовується у землевпорядкуванні; 
ознайомити студентів з технологічними особливостями етапів створення 
картографічної продукції (планів, проектів і карт). 

Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення землеустрою. 
Завдання вивчення дисципліни: дати відомості про сучасні правові та організаційні 
засади створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних; 
набути уміння і навички використання геопросторових даних у землевпорядкуванні. 

Національна інфраструктура геопросторових даних. Зміст дисципліни 
покликаний сформувати уявлення про національну інфраструктуру геопросторових 
даних (НІГД), її структуру, призначення, функції, необхідність наповнення та роль у 
виробничих завданнях, пов’язаних із сферою землеустрою. Розглядаються 
особливості вивчення правових та організаційних засад створення і розвитку НІГД з 
метою забезпечення функціонування системи виробництва, оновлення, оброблення, 
зберігання, постачання та використання геопросторових даних в різних сферах 
життєдіяльності суспільства і держави, розширення ринку сучасної геопросторової 
продукції та послуг, а також інтегрування в європейську інфраструктуру 
геопросторових даних (INSPIRE). 

Тематичне картографування земельних ресурсів. Подається класифікація 
тематичних карт та способи розробки легенд відповідно до їх типів.  Пояснюються 
можливості відображення різноманітних об’єктів, процесів та явищ за допомогою 
різних способів картографічного зображення. Розглядаються основні методи 
створення тематичних карт, їх основні етапи, змістовні блоки та способи їх укладання 
та узгодження. Під час лабораторних занять студенти закріплюють теоретичні знання 
та набувають практичних навиків роботи зі укладання, аналізу та оцінки тематичних 
карт у програмному продукті QGIS. 
 
 
 


