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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань  

18 Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 
(за вибором) 

 

Напрям підготовки 

Модулів - 2 
Спеціальність  

183 «Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища» 

Спеціалізація 

«Прикладна екологія 

та збалансоване 

природокористування» 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Змістових модулів – 

2 
Семестр 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

(назва) 

3-й 3-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 11 

(денна форма), 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 24 

(заочна форма). 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

Лекції 

12 12 

Практичні роботи 

12 6 

Лабораторні роботи 

– – 

Самостійна робота 

66 72 

Індивідуальні завдання 

немає немає 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання – 36,4 %; 

 для заочної форми навчання – 25 %.   

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Землевпорядне та лісовпорядне планування – навчальна дисципліна, 

яка пов’язана із вивченням теоретичних та практичних основ раціонального 

використання та охорони земельних та лісових ресурсів, проведення 

планування із землевпорядкування та лісовпорядкування, розроблення заходів 

щодо прогнозування використання цих земель у межах адміністративно-

територіальних одиниць. 

Мета дисципліни – вивчення закономірностей використання землі та 

лісу як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу 

виробництва, прискорення темпів зростання продуктивності праці на основі 

досягнень науково-технічного прогресу і раціонального використання землі та 

лісу, як трудових і фінансових ресурсів. 

 

Завдання курсу: 

- вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази із землевпорядного та 

лісовпорядного планування;  

- освоїти методику техніко-економічного обґрунтування, формування та 

організації території, землеволодінь і землекористувань;  

- складання планів, схем і проектів землеустрою для сільського та лісового 

господарств;  

- оволодіти методами наукових досліджень, підходами організації території та 

формування правового режиму землекористування;  

- розроблення системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення 

родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ;  

- комплексне поєднання лісівничих, технологічних та економічних знань для 

розробки техніко-економічного плану підприємства лісового господарства. 

Курс узагальнює отримані професійні знання, дозволяє використовувати 

світовий та вітчизняний досвід в організації та плануванні робіт по 

землевпорядкуванню, лісовпорядкуванню, землевпорядному та лісовпорядному 

проектуванні, сприяє продуктивному спілкуванню майбутнього магістра з 

інженерами-землевпорядниками і конструктивній передачі інформації 

спеціалістам інших дисциплін. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основи землевпорядного та лісовпорядного планування; принципи 

організації і планування робіт по землевпорядкуванню та лісовпорядкуванню; 

правовий режим земель сільськогосподарського та лісового призначення; 

методи наукових досліджень, за якими проводять планування і проектування 

земель та лісів; основні види землевпорядкування та їхню суть; особливості 

землевпорядного проектування при міжгосподарському та внутрішньо-

господарському землевпорядкуванні; основи лісовпорядкування та планування 

виробництва в лісовому господарстві; особливості планування, як функції 

управління лісами та лісовим господарством та принципи планування заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності відтворення і використання лісових 

ресурсів; особливості проведення польових і камеральних лісовпорядних робіт; 

 



вміти: обґрунтовувати планові та проектні рішення зі створення і 

вдосконалення організації території, землеволодінь і землекористувань, 

територіальної організації сільськогосподарського та лісового виробництв 

відповідно до умов різних регіонів країни і форм власності на землю; складати 

плани, схеми і проекти землевпорядкування та лісовпорядкування; 

прогнозувати і планувати раціональне використання земель сільсько-

господарського та лісового господарств; проводити геоекологічне 

обґрунтування планування лісогосподарських природно-техногенних 

геосистем; розробляти системи заходів щодо збереження, відновлення і 

підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних 

явищ; проводити польові на камеральні лісовпорядні роботи під час 

лісовпорядкування. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Землевпорядне планування – як складова 

частина землевпорядкування. Характеристика основних видів 

землевпорядкування як основи для проведення проектувальних та 

планувальних робіт. 

Тема 1. Загальні відомості про землевпорядне планування, 

землевпорядкування та землеустрій. 

1.1. Вступ. Суть землевпорядного та лісовпорядного планування. Мета, 

завдання, предмет навчальної дисципліни. Структура курсу. 

1.2. Суть понять: землевпорядкування, землеустрій, планування, прогнозування, 

кадастр та інші.  

1.3. Поділ земель за цільовим призначенням.  

1.4. Теоретичні основи землевпорядкування та землеустрою. Поняття, 

особливості і структура землевпорядних робіт.  

Тема 2. Землевпорядкування та її зв’язок з іншими дисциплінами. 

2.1. Організація та планування робіт по землевпорядкуванню та 

землевпорядному проектуванню як складових частин землевпорядкування. 

2.2. Державний земельний кадастр.  

Тема 3. Планування використання та охорони земель, як функція 

управління земельним фондом України. 

3.1. Поняття планування використання й охорони земельних ресурсів, як 

функція управлінням земельним фондом.  

3.2. Організація територіального планування на сучасному етапі розвитку 

земельних відносин.  

3.3. Генеральна схема планування території України.  

3.4. Правові форми галузевого та територіального планування використання та 

охорони земельних ресурсів.  

3.5. Державні органи, які ведуть планування використання й охорону земельних 

ресурсів, їх компетенції.  

3.6. Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель.  

3.7. Природно-сільськогосподарське районування земель та правові засади 

зонування земель.  

Тема 4. Теоретичні основи організації планування робіт по 

землевпорядкуванню та землевпорядного проектування. 



4.1. Методологічні основи землевпорядного проектування. 

4.2. Методика і технологія землевпорядного проектування.  

 

Змістовий модуль 2. Лісовпорядне планування – як складова частина 

лісовпорядкування. 

Тема 5. Лісовпорядне планування – як складова частина планування. 

5.1. Загальні відомості про лісовпорядне планування  та лісовпорядкування.  

5.2. Сталий розвиток лісового господарства та лісове законодавство в Україні.  

5.3. Особливості планування, як функції управління лісами та лісовим 

господарством.  

5.4. Принципи планування заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

відтворення і використання лісових ресурсів. 

Тема 6. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

6.1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх 

співвідношення з поняттям «ліс». 

6.2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення. 

6.3. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Землевпорядне планування – як складова 

частина землевпорядкування. Характеристика основних видів 

землевпорядкування як основи для проведення проектувальних та 

планувальних робіт 

Тема 1. Загальні відомості 

про землевпорядне 

планування, 

землевпорядкування та 

землеустрій.  

15 2 2   11 15 2 1   12 

Тема 2. 

Землевпорядкування та її 

зв’язок з іншими 

дисциплінами. 

15 2 2   11 16 2 2   12 

Тема 3. Планування 

використання та охорони 

земель як функція 

управління земельним 

фондом України.  

15 2 2   11 14 2    12 

Тема 4. Теоретичні основи 

організації планування 

робіт по 

15 2 2   11 15 2 1   12 



землевпорядкуванню та 

землевпорядного 

проектування. 

Разом за змістовим  

модулем 1 
60 8 8   44 60 8 4   48 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Лісовпорядне планування – як складова частина 

лісовпорядкування 

Тема 5. Лісовпорядне 

планування – як складова 

частина планування.  

16 2 2   12 15 2 1   12 

Тема 6. Правовий режим 

земель лісогосподарського 

призначення. 

14 2 2   10 15 2 1   12 

Разом за змістовим 

модулем 2 
30 4 4   22 30 4 2   24 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 12 12   66 90 12 6   72 

 

5. Теми практичних та семінарських занять  

№ 

з/п 
Назва теми  

 

Кількість 

годин 

денна заочна 

Землевпорядне планування 

1 

Семінар. Планування землекористування в 
зарубіжних країнах та методи землевпорядного 

планування та проектування. 

 1 

2 

Практична робота. Вираховування площ ґрунтів 

сільськогосподарського підприємства, що підлягає 

роздержавленню. 

2  

3 

Практична робота. Складання картограми 

агровиробничих груп ґрунтів та вирахування площ 

агрогруп ріллі сільськогоподарського підприємства. 
2  

4 

Практична робота. Природно-сільськогосподарське 

районування території України та внутрішньообласне 

природно-сільськогосподарське районування. 

2 2 

5 

Практична робота. Складання таблиці техніко-

економічних показників для сільськогосподарського 

підприємства сільської ради. 

2  

6 
Практична робота. Паювання земель 

сільськогосподарського підприємства. 
2  

Лісовпорядне планування 

7 
Семінар. Регіональні особливості ведення лісового 

господарства в лісах різних районах України. 
 1 

8 Практична робота. Комплексне лісогосподарське  1 



районування території України та системи ведення 

лісового господарства 

9 
Практична робота. Аналіз лісогосподарського 

природокористування в межах конкретної області 
2 1 

 Разом 12 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна заочна 

1 Правові форми галузевого та територіального планування 

використання та охорони земельних ресурсів. 

2 2 

2 Проблеми роздержавлювання сільськогосподарських 

підприємств в Україні.  

2 2 

3 Сільськогосподарські підприємства, що підлягають 

роздержавленню. 

2 2 

4 Техніко-економічні показники для 

сільськогосподарського підприємства. 

2 2 

5 Бонітування ґрунтів земель, що підлягають паюванню 

сільськогосподарського підприємства. 

2 2 

6 Проблеми паювання земель в Україні. 2 2 

7 Особливості землевпорядкування в районах розвинутої 

ерозії ґрунтів. 

2 2 

8 Робочий проект рекультивації порушених земель та 

землювання малопродуктивних угідь. 

2 2 

9 Робочий проект засипки і виположування ярів. 1 2 

10 Робочий проект організації вирощування 

сільськогосподарських культур. 

1 1 

11 Землевпорядний процес.  1 2 

12 Нормування, планування і фінансування землевпорядних 

робіт. 

1 1 

13 Облік і звітність у землевпорядних органах. 1 2 

14 Схема землевпорядкування території. 1 2 

15 Основи управління землевпорядкуванням. 2 2 

16 Планування землевпорядних робіт. 2 2 

17 Фінансування землевпорядних робіт і господарський 

розрахунок у проектних організаціях по 

землевпорядкуванню. 

2 2 

18 Організація виконання землевпорядних робіт у 

проектних організаціях по землевпорядкуванню. 

2 2 

19 Основні напрями наукової організації праці в 

землевпорядкуванні. 

2 2 

20 Організація виконання землевпорядних робіт за видами 

та стадіями. 

2 2 

21 Облік і звітність у проектних організаціях по 

землевпорядкуванню. 

1 2 



22 Організація і планування робіт районної землевпорядної 

служби. 

1 2 

23 Право власності та користування землею.  2 2 

24 Земельні сервітути та обмеження прав на землю. 1 2 

25 Джерела земельного права. 2 2 

26 Використання земель в деяких зонах України. 1 2 

27 Особливості використання земель і землевпорядкування 

в районах зрошувального землеробства в Україні. 

2 2 

28 Проблеми раціонального використання земель в 

Західному регіоні України. 

2 2 

29 Невирішені питання землевпорядної картографії. 1 1 

30 Питання покращення методів планування і 

землевпорядного проектування. 

1 1 

31 Методологічні засади планування лісогосподарської 

діяльності. 

2 2 

32 Планування собівартості та інших економічних 

показників лісогосподарських робіт. 

2 2 

33 Математичні методи планування лісогосподарської 

діяльності. 

2 2 

34 Організація лісогосподарського виробництва. 2 2 

35 Підприємства лісового господарства та їх управління. 2 2 

36 Організація лісокористування. 2 2 

37 Планування виробничої діяльності лісогосподарського 

підприємства. 

2 2 

38 Організація лісовідновлення та лісорозведення. 2 2 
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7. Методи навчання 

Інформаційні методи (лекція, бесіда, ілюстрація, демонстрація); 

дедуктивні методи на основі узагальнень; евристичні методи (проблемна 

лекція); інтерактивні методи (дискусія). 

 

8. Методи контролю 

Методика контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня 

засвоєння студентами знань, сформованості вмінь і навичок. З цією метою 

використовуються методи усного опитування та у письмовій формі, а 

перевірка лекційного курсу – у письмовій формі змістового модуля. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма) 
Поточне тестування та самостійна 

робота 
Практичні заняття 

Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
35 50 100 

Т1-4 Т5-6 

10 5 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 



Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма) 
Поточне тестування та самостійна 

робота 

Практичні 

(семінарські) заняття 

Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
5×8=40 50 100 

Т1-4 5-6 

5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

за 

шкалою 

ECTS 

за шкалою навчального 

закладу 

 

За національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   відмінно 

81-89 В 
добре  

добре 

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

задовільно 

51-60 Е  

0-50 FX незадовільно  незадовільно 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. 

Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних 

робіт / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с. 

2. Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Землевпорядне та 

лісовпорядне планування: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 79 с. 

3. Опорні конспекти лекцій, презентації, Інтернет ресурси. 

 

11. Рекомендована література 

Базова література 

1. Вервейко А. П. Землеустройство с основами геодезии / А. П. Вервейко. – М. 

: Недра, 1988 р. 

2. Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. 

Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних 

робіт / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с. 

3. Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Землевпорядне та 

лісовпорядне планування: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 79 с. 

4. Головко А. А. Особливості планування як функції управління лісами та 

лісовим господарством / А. А. Головко // Науковий вісник НЛТУ України. – 

2012. – Вип. 22.9 – С. 80-85. 

5. Гнаткович Д. І. Організація і планування робіт по землевпорядкуванню. / Д. 

І. Гнаткович – Львів : Світ. 1992. – 216 с. 

6. Гендельман М. А. Землеустроительное проектирование. / М. А. Гендельман 

– Москва : Агропромвидавництво, 1986. 



7. Дячишин О. В. Принципи планування заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності відтворення і використання лісових ресурсів / О. В. Дячишин // 

Український державний лісотехнічний університет, Національний вісник, 2004, 

вип. 14.2 – 128–134. 

8. Земельний кодекс України. Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с. 

9. Закон України «Про фермерське господарство», 22 червня 1993 р. №3312-

ХІІ  

10. Законодавство України про землю (2-е видання). – К. : КНТ, 2004. – 388 с. 

11. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. № 858 – ІV. 

12. Коваль Я. В. Планування виробництва в лісовому господарстві : навч. посіб.  

/ Я. В. Коваль, Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. // Житомир. Вид-во 

«Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. – 504 с. 

13. Соловій І. П. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти 

планування. Навчальний посібник / Соловій І. П., Іванишин О. Т., Лавний В. В., 

Турчин Ю. І., Часковський О. Г. – Львів : Афіша, 2005. 

14. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами. Навчальний посібник / 

Третяк А. М., Дорош О. С. – Вінниця : Нова Книга, 2006. 

15. Третяк А. М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і 

територіальний землеустрій : Навчальний посібник. / А. М. Третяк. – К. : Вища 

освіта, 2006. 

16. Шумлянський В. С. Робоче проектування в землевпорядкуванні. Конспект 

лекцій. / В. С. Шумлянський. – НМЦ, 2005. 

Допоміжна 

1. Балакірський В. Б. Практикум геодезичних робіт при землеустрої / 

Балакірський В. Б., Гарбуз М. М., Малютін М. І., Червоний М. В. – Харків, 

2001.  

2. Дейнека А. М. Лісове господарство : еколого-економічні засади розвитку / 

А. М. Дейнека. – К. : Знання, 2009. – 350 с. 

3. Закон України «Про підприємництво», 7 лютого 1991 р. №698-ХІІ. 

4. Закон України «Про підприємства в Україні», 27 березня 1991р. №887-ХІІ. 

5. Закон України «Про господарські товариства», 19 вересня 1991 р. №1576-

ХІІ. 

6. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», 17 липня 1997 р. 

№469/97-ВР. 

7. Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи. – 

Київ : Урожай, 1998. 

8. Левицький І. Ю. Геодезия с основами землеустройства / Левицький І. Ю., 

Крохмаль Є. М., Ремінський А. А. –  М. : Недра, 1977 р. 

9. Маслов А. В. Геодезические работы при землеустройстве / Маслов А. В., 

Горохов Г. І., Юнусов А. Г. – М. : Недра, 1990 р. 

10. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу», 13 березня 

1992 р. №2200-ХІІ. 

11. Постанова Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та 

приватизації землі» від 26 квітня 1992 р. 

12. Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку : 

Монографія // Я. В. Коваль, В. С. Боднар, О. А. Голуб та ін. : за ред. Я. В. 

Коваля. – К. : Наук. світ, 2004. – 211 с. 



13. Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських 

підприємств в Україні (посібник) – Київ, 1998. 

14. Реформування земельно-майнових відносин в аграрному секторі України 

(інформаційний довідник для жінок фермерів). – Київ : Лотос, 2000 р. 

15. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

земельної реформи в сфері сільськогосподарського виробництва», 10 листопада 

1994 р. №669/94. 

Інформаційні ресурси 

1. http://agroosvita-online.com.ua/97-navchalni-posibniki/146-zemlevporyadne-

proektuvannya 

2. http://elibrary.nubip.edu.ua/16656/ 

3. http://kadastrua.ru/lektsii/25-zemlevporyadkuvannya-planuvannya-robit.html 

4. http://lektsiopedia.org/ukr/lek-1093.html 

5. http://5fan.ru/wievjob.php?id=5777 

6. http://dklg.kmu.gov.ua/publish/article 
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