
Силабус дисципліни Державний земельний кадастр (ОС бакалавр) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Державний земельний кадастр 

3 кредити (16 годин лекцій та 16 годин практичних занять) 

Загальна інформація про 

викладача 

Громова О.В. к.т.н., доцент, доцент кафедри «Архітектурне 

проектування, землеустрій та будівельні матеріали», 

056 3731546, eleana2008@i.ua, eleanagromova@gmail.com 

Cеместр, в якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

6 семестр (для бакалаврів) 

Факультети/НМЦ, студентам 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

ПЦБ 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна  

Перелік компетентностей: 

1. Знати теоретичні основи земельного кадастру. 

2. Знати склад та зміст складових частин земельного 

кадастру. 

3. Знати процедуру отримання необхідних відомостей і 

документів про правовий режим земель. 

4. Знати організацію проведення обліку кількості і якості 

земель. 

Результати навчання: 
1. Вміти розподіляти відомості і документи із земельного 
кадастру за категоріями та серед власників землі та 
землекористувачів. 
2.  Вміти організовувати та виконувати роботи по збору 
земельно-кадастрової інформації; 
3. Вміти на основі наявної інформації проводити аналіз 
структури земельного фонду та оцінку існуючого стану 
використання земель. 
4. Вміти використовувати земельно-кадастрові дані при 
розробці заходів з раціонального використання земель та 
просторового розміщення елементів впорядкування 
території. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Геодезія, картографія, інформатика і програмування, 

земельне право, основи ГІС 

Основні теми дисципліни Лекції  

Заліковий модуль ЗМ 1.1   

1. Зміст, призначення і види державного земельного 

кадастру. Історичні витоки та розвиток земельного кадастру.  

2. Управління системою державного земельного кадастру. 

3. Земельні ресурси як об'єкт державного земельного 

кадастру. 

4. Управління земельними ресурсами на регіональному 

рівні.  
5. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і 

систематизації. 

Заліковий модуль ЗМ 1.2  

1. Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі, 

їх зміст і порядок ведення. 

2. Методи і матеріали одержання, опрацювання і аналізу 

даних земельного кадастру 
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3. Автоматизація ведення державного земельного кадастру. 

4. Кадастрове зонування та кадастрові зйомки. 

5. Бонітування ґрунтів. 

6. . Грошова та економічна оцінка земель. 

Практичні роботи 

1. Аналіз планово-картографічної документації об’єкта 

дослідження. 

2. Опрацювання інвентаризаційних матеріалів для 

наповнення державного земельного кадастру. 

3. Складання звітності з обліку кількості земель. 

4. Заповнення державного акту на право власності на 

земельну ділянку. 

5. Збір та обробка інформації про об’єкт державного 

земельного кадастру. 

6. Опрацювання матеріалів кадастрової зйомки. Погодження 

меж із суміжними землевласниками та землекористувачами. 

Самостійна робота 
1. Опрацювання розділів програми, які не викладаються на 

лекціях: Порівняння стану земельно-оціночних робіт в 

окремій досліджуваній країні та Україні. Розвиток земельно-

оціночних робіт в світі та Україні. Нормативно-методичне 

забезпечення експертної оцінки земельних ділянок. 

Мова викладання Українська 

Список основної та додаткової 

літератури 
Основна:  
1.  Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І. Державний земельний 

кадастр: Навч. посіб. - Ч. 1. - Чернівці: Рута, 2017. - 67 с. 

2.  Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І. Державний земельний 

кадастр: Навч. посіб. - Ч. 3. - Чернівці: Рута, 2012. - 42 с. 

3. Ступень М.Г., Гулько Р.Й.та ін., Теоретичні основи 

державного земельного кадастру: навчальний посібник; – 

Львів: “Новий світ-2000”, 2016. – 336 с. 

4. Теоретико-методологічні основи державного земельного 

кадастру в Україні / М. М. Третяк, О. Я. Панчук, В. М. 

Другата ін.; за заг. ред. А. М. Третяка. - К.: ТОВ "ЦЗРУ", 

2013. - 254 с. 

5. Теоретичні основи державного земельного кадастру: 

Навч. посібник / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула 

та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. - Л.: Новий Світ 2000, 2013. 

- 336 с. 

6. Третяк А. М. Земельний кадастр ХХІ століття: Зарубіжні і 

віт чизняні погляди на розвиток земельного кадастру. - К.: 

ПВКП "Укртиппроект", 2009. -243 с. 

7. Третяк А. М., Дорош О. С. Управління земельними 

ресурсами: Навч. посіб. - К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2016. - 462 с. 

Допоміжна: 

8. Закон України  “Про Державний земельний кадастр від 

07.07.2011 № 3613-VI. 
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–  Львів-Коломия, 2000. – 128 с. 
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державного земельного кадастру:  навчальний посібник. –  

Львів: “Новий світ-2000”, 2003. – 336 с. 



 


