


 
1. Опис курсу 

Назва освітньої 

компоненти 

Земельні ресурси і земельний кадастр України 

Тип курсу Вибіркова компонента  

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Кількість 

кредитів/годин 

3 кредити / 90 годин 

Семестр  ІІІ семестр 

Викладач Ірина Охременко (Iryna Okhremenko), доцент, кандидат географічних наук, доцент кафедри 

 https://orcid.org/0000-0001-9659-9043  

Посилання на сайт http://ksuonline.kspu.edu/enrol/index.php?id=3220 

 

Контактний 

телефон, 

мессенджер 

(0552)326717 

+380954030247 Viber 
 

Email викладача: i.v.okhremenko@ukr.net  

Графік 

консультацій 
Понеділок, 15:00-16:00, ауд. 621 або за призначеним часом 

Методи 

викладання 

лекційні заняття, практичні роботи, презентації, тестові завдання, індивідуальні завдання 

Форма контролю екзамен 

 
2. Анотація дисципліни:  

Вивчення освітньої компоненти «Земельні ресурси і земельний кадастр України» сприятиме формуванню 

системи знань у галузі управління земельними ресурсами та кадастрових оцінок земель в умовах ринкової 

економіки. 

 

https://orcid.org/0000-0001-9659-9043
http://ksuonline.kspu.edu/enrol/index.php?id=3220
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3. Мета та завдання дисципліни:  

Мета дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти знань про розвиток та функціонування системи 

управління земельними ресурсами, визначення альтернативних шляхів розвитку системи управління 
земельними ресурсами в умовах становлення ринкової економіки в Україні, засвоєння знань про земельний 

кадастр та кадастрову оцінку землі як економічних механізмів забезпечення раціонального використання 

земельних ресурсів в умовах поглиблення процесу розвитку ринкових відносин, приватної власності на землю 

та ринку землі. 
Завдання: 

теоретичні: розкриття суті, функцій та основних етапів розвитку системи управління земельними 

ресурсами та кадастрової оцінки земель; 
вивчення організаційних, економічних, фінансових та екологічних аспектів сучасної системи управління 

земельними ресурсами та проведення кадастрової оцінки; 

забезпечення засвоєння основних підходів та методів кадастрової оцінки земель сільськогосподарського 

та несільськогосподарського призначення та управління земельними ресурсами; 
практичні: визначення студентами ролі моніторингу земель та ринку землі в системі управління 

земельними ресурсами. 

 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні компетентності 

та результати навчання: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі природничої освіти і науки або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької діяльності. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1.Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення іноземної мови, у відносинах з 
контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації. 



ЗК 4. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обгрунтовані рішення в професійній 

діяльності. 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 1. Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням 

раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохоронного 
законодавства. 

ФК 2. Здатність продемонструвати знання і вміння і розуміння сучасних процесів природокористування, вміти 

їх застосовувати під час власної діяльності. 
ФК 19. Здатність встановлювати роль і місце земельних ресурсів України у сучасному світі в кронтексті 

впровадження земельного кадастру. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 16. Знати сучасні методи дослідження Землі та її геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-

дослідницькій діяльності. 

ПРН 17. Моделювати геосферні об’єкти і процеси, застосовуючи картографічні і математичні методи та 
геоінформаційні технології. 

ПРН 18. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти в складі геосфер, визначати їх 

властивості, явища та процеси, їх притаманні. 

 
5. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

3/ 90 16 16 58 

 

6. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова/ 

вибіркова компонента 

2020/2021 3 103 Науки про Землю 2 вибіркова 



 

7. Технічне й програмне забезпечення (обладнання)  

 Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет 
для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, підсумковий контроль).  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP;  Internet Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9. 
 

8. Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється на основі кредитно-модульної системи відповідно до 

вимог Болонського процесу із застосуванням модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів. 

Зараховуються бали, набрані при поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового оцінювання. 
При цьому обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 

робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.  
 

9. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, години 

(вказується 

відповідно до 

розкладу 

навчальних 

занять) 

Тема Форма 

навчального 

заняття,  

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекомендова

них джерел 

(за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади вивчення проведення земельного кадастру 

http://www.ks

pu.edu/About/

Faculty/Facult

y of biology 

Тема 1. Земельні ресурси як основа земельного 

кадастру.  

Земельні ресурси та їх категорії. Земельна ділянка 

як основна земельно-кадастрова одиниця. Угіддя як 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

1-3, 6, 11, 12, 

15, 16, 30, 

31, 37, 46-49 

Підготувати 

конспект 

лекції 

1 
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geograf 

ecol/FBGE for 

students.aspx 

елемент земельного кадастру. Класифікація угідь. 

Земельний фонд України у складі світових 

земельних ресурсів і сучасний стан його 

використання. 

 

робота – 8 год. Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

Тема 2.  Історичні витоки та розвиток 

земельного кадастру в Україні.  
Російські кадастрові розробки (земські кадастри, 

роботи В.В. Докучаєва тощо), поширені на 

територіях, що входили до Російської імперії. 

Австрійські та польські роботи (поширені в 

західних областях України) у західних областях. 

Кадастрові роботи радянського періоду, що 

проводились за часів перебування України в складі 

СРСР. Сучасні пошукові розробки в сфері 

кадастрових робіт в Україні. 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  6 год. 

2, 4, 6, 8 , 9, 

10, 12, 16, 

19, 22, 23-25, 

37, 46-56 

Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Тема 3. Сучасний земельний кадастр: зміст, 

функції, призначення.  

Поняття кадастру, земельного кадастру. Місце 

земельного кадастру у складі кадастрів природних 

ресурсів. 

Поняття державного земельного кадастру. Об’єкт 

державного земельного кадастру.  

Призначення державного земельного кадастру. 

Основні завдання ведення державного земельного 

кадастру. Складові державного земельного 

кадастру. Види земельного кадастру залежно від 

змісту і порядку його проведення. Основний 

(первинний) земельний кадастр. Поточний 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота – 10 год. 

3, 6-9, 22, 34-

56 

Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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(наступний) земельний кадастр. Відмінності 

основного та поточного земельного кадастру. 

 

Тема 4. Соціально-економічні та правові 

аспекти ведення земельно-кадастрової справи.  

Земельні відносини. 

Земельний ринок. 

Земельні правовідносини на сучасному етапі. 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  6 год. 

23, 26, 47-56 Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Змістовий модуль 2. Методика проведення земельного кадастру 
http://www.ks

pu.edu/About/

Faculty/Facult

y of biology 

geograf 

ecol/FBGE for 

students.aspx 

Тема 5. Інформаційне забезпечення земельно-

кадастрових даних. 

Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, 

аналізу і систематизації.  

Зйомки та обстеження території при земельному 

кадастрі, їх зміст і порядок ведення 

Статистичні методи одержання, обробки й аналізу 

даних земельного кадастру. 

Текстові і планово-картографічні матеріали 

державного земельного кадастру. 

Автоматизована система ведення державного 

земельного кадастру. 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  6 год. 

3, 5, 7, 22, 

32, 38, 39, 

47, 48 

Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Тема 6. Кадастр сільськогосподарських земель. 

Якісний облік продуктивності земель. Карти 

грунтів та агрогруп (агровиробничих груп грунтів) і 

бонітування грунтів (агрогруп). Складання 

спеціальних карт сільськогосподарських типів 

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  10 год. 

1-3, 10-14 16 

17-21, 24-35, 

37-43, 47-49, 

51, 52, 54-56 

Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

1 

 

 

 

3 
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земель. Кадастрова економічна оцінка земель. 

Диференційний рентний дохід. Нормативно-

методологічні принципи грошової оцінки 

сільськогосподарських земель та особливості її 

застосування. 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

 

 

 

 

4 

 

Тема 7. Кадастр земель 

несільськогосподарського призначення. 

Оцінка земель населених пунктів. Відмінності 

міських земель за їх використанням (функціями) і 

місцеположенням. Кадастрова ціна ділянки 

залежно від нормативної вартості витрат на 

освоєння та облаштування території міста, її 

функціонального використання та місцеположення. 

Коефіцієнти місцеположення залежно від 

розміщення міста у системі розселення України, 

його адміністративний статусу, особливостей його 

регіонального, зонального та локального 

розташування. 

Кадастрова оцінка земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, оборони та іншого 

призначення. 

Оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного 

призначення на основі нормативного 

середньорічного економічного ефекту від 

використання земельних ділянок відповідного 

функціонального призначення.  

Оцінка земель водного фонду 

Оцінка земель запасу 

Оцінка земель лісового фонду 

Методика експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення.  

Лекція - 2 год., 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  6 год. 

2-4, 44-50, 53 Підготувати 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Тема 8. Оцінка світових кадастрово- Лекція - 2 год., 8, 9 Підготувати 1 



реєстраційних систем. 

Кадастрова система країн з наполеонівською 

адміністративною системою (країн південної, 

південно-західної і західної Європи). 

Кадастрова система країн з німецькою системою 

(країн центральної Європи). 

Кадастрова система Скандинавських країн  (країн 

північної Європи). 

Кадастрова система англомовних країн (на 

прикладі Великобританії, США). 

практичне 

заняття - 2 год./  

самостійна 

робота –  6 год. 

конспект 

лекції 

Виконати 

завдання 

практичної 

роботи 

Здати 

теоретичний 

матеріал з 

теми 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 
 

10. Система оцінювання та вимоги 

Модуль 1. Теоретичні засади вивчення проведення земельного кадастру. Максимальна кількість балів за модуль – 30 
(9. Схема курсу).  

Модуль 2. Методика проведення земельного кадастру. Максимальна кількість балів за модуль – 30 (9. Схема 

курсу). 
Семестровий (підсумковий) контроль з освітньої компоненти «Земельні ресурси і земельний кадастр 

України» визначено навчальним планом як екзамен. Підсумкова оцінка  виставляється на основі оцінювання 

поточної успішності (максимальна кількість балів – 60) і екзамену (максимальна кількість балів – 40) і 

оформлюється за національною системою, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS 
 

 

100-бальна 

система 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною системою 

екзамен, 

диференційований залік 

залік 

90-100 A відмінно  

 82-89 B добре 



74-81 C зараховано 
64-73 D 

задовільно 60-63  
35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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