
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозування та оптимізація у землеустрої 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни  

підготовки  магістра   
                             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 напряму _____________________________________ 
(шифр і назва напряму) 

спеціальності  193 «Геодезія та землеустрій»  

(шифр і назва спеціальності) 

 

 (Шифр за ОПП________) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2016 



2 

 

  

 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцький національний університет імені  
                                                                                  (повне найменування вищого навчального закладу) 

Михайла Остроградського 
 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Хохлов О.Г. канд. техн. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму  підготовки   

__________________________________________________________________________________________ 
(шифр і назва напряму) 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

 

Голова     _______________         проф. В.В. Артамонов 
                                        (підпис)                                              (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 



3 

 

  

ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування та оптимізація у 

землеустрої» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності «Геодезія та землеустрій». 

 

Предметом дисципліни «Прогнозування та оптимізація у землеустрої» є 

земельні ресурси, їх кількісні та якісні особливості, умови і характер 

функціонування, використання та охорони, а також сукупність методів і прийомів, 

що забезпечують науковий аналіз сучасного стану земельного фонду і 

передбачення на майбутнє. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення даної дисципліни безпосередньо 

спирається на знання з дисциплін: «Вища математика», «Основи земельного 

кадастру», «Теорія математичної обробки геодезичних вимірів». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Прогнозування використання та охорони земель. 

2. Оптимізаційні моделі у землеустрої. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Прогнозування та оптимізація у 

землеустрої» є формування системи спеціальних знань і практичних навичок у 

галузі прогнозування використання та охорони земель і оптимізації 

землекористувань та землеволодінь.  

1.2. Завдання дисципліни «Прогнозування та оптимізація у землеустрої» 

полягає у формуванні у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок 

щодо моделювання, розв’язання й аналізу результатів розв’язання різноманітних 

завдань, пов’язаних із використанням земельних ресурсів і прогнозуванням їх 

стану. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- методи прогнозування використання земельних ресурсів; 

- способи моделювання задач лінійного програмування та методи їх 

рішення; 

вміти: 

- виконувати прогнозування використання земельних ресурсів за 

формальною, прогнозно-цільовою та прогнозно-пошуковою 

екстраполяцією; 

- складати економіко-математичні моделі; 

- вирішувати економіко-математичні моделі задач графічним, симплексним 

та розподільчим методами. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Прогнозування використання та охорони земель. 

Тема 1. Основні види і значення матеріалів по прогнозуванню 

використання та охорони земельних ресурсів. 

1. Значення прогнозування використання та охорони земель в системі 

управління земельними ресурсами. 

2. Основні види матеріалів при розробці прогнозів використання та охорони 

земель. 

3. Прогнозування використання і охорони земельних ресурсів при розробці 

комплексних і галузевих програм. 

4. Прогнозування використання і охорони земельних ресурсів при розробці 

загальнодержавних і регіональних схем землеустрою. 

Тема 2. Прогнозування використання та охорони земельних ресурсів.  

1. Аналіз матеріалів за базовий період. 

2. Вирівнювання динамічних рядів. 

3. Формальна екстраполяція. 

4. Прогнозована екстраполяція. 

 

Змістовний модуль 2. Оптимізаційні моделі у землеустрої. 

Тема 3. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

графічним методом. 

1. Сутність графічного методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 

3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування графічним методом. 

Тема 4. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

симплексним методом. 

1. Сутність симплексного методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 

3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування симплексним методом. 

Тема 5. Моделювання задач лінійного програмування та розв’язання їх 

розподільчим методом. 

1. Сутність розподільчого методу. 

2. Постановка задачі, вибір невідомих і техніко-економічних показників. 

3. Визначення цільової функції та побудова економіко-математичної моделі 

задачі. 

4. Розв’язання задач лінійного програмування розподільчим методом. 
 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: навч. посібник. Ч. 1 / В.В. 

Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я. Сохнич. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили 
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Комплексу "Києво-Могилянська акаде- мія", 2002. – С. 197.  

2. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами: навч. посібник. Ч. 2 / В.В. 

Горлачук, В.Г. В'юн, А.Я. Сохнич. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили 

Комплексу "Києво-Могилянська акаде- мія", 2002. – С. 205.  

3. Кривов В.М. Охорона та використання земель: навч. посіб- ник / В.М. 

Кривов. – К., 2012. – С 295.  

4. Лютий Я.І. Прогнозування використання земель / Я.І. Лю- тий. – Львів. – 

1996 р. – 118 с.  

5. Петров Е. Г., Новожилова М. В.. Методи і засоби прийняття рішень у 

соціально – економічних системах: Навчальний посібник./ За ред. Е. Г. 

Петрова. – К.: Техніка, 2004 – 256с. 

6. Стативка И. М. Экономико-математические методы и моделирование в 

землеустройстве : учебное пособие / И. М. Стативка. – Харьков : ХСХИ, 

1985. – 102 с. 

7. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк,  

О. С. Дорош. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Кірсанов В.О. Прогнозування використання земельних ресурсів. – Х., 1984. – 

84 с.  

2. Кірсанов В.О. Прогнозування використання земельних ресурсів: конспект 

лекцій. Ч. 1–2. – Х., 1997–1998.  

3. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

4. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/load/1-1-0-

206. 

5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 

586-XIV, зі змінами станом на 30.10.2010 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання опитування,  письмовий 

контроль за змістовними модулями, контрольна робота. 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної програми. 

2. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 

3. Розробляється лектором. Програма навчальної дисципліни розглядається 

методичною комісією КрНУ за напрямом підготовки (спеціальністю), 

підписується головою ради (методичної комісії) (завідувачем випускаючої 

кафедри) 

4. Формат бланка А4 (210297 мм.). 

http://dbn.at.ua/load/1-1-0-206
http://dbn.at.ua/load/1-1-0-206
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

