
Силабус дисципліни Основи землеустрою та кадастру (ОС бакалавр) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Основи землеустрою та кадастру  

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. Здатність проводити інвентаризацію земель.  

2. Здатність визначати юридичне підтвердження прав. 

3. Здатність одержувати висновки органів земельних 

ресурсів та у справах будівництва і архітектури, складання 

актів на право власності. 

4. Здатність встановлювати місце розташування обмежень 

використання земель.  

5. Вміти встановлювати кадастрові зони та оціночні райони.  

6. Вміти привласнювати кадастрові номери адміністративно-

територіальних одиниць. 

7. Вміти виконувати геодезичне встановлення меж ділянок 

та погодження меж.  

8. Вміти відновлювати межі на місцевості та встановлення 

меж обтяжень та обстежень.  

Результати навчання: 

1. Розуміти  основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для 

аналізу і прийняття рішень в сфері землеустрою та кадастру.  

2. Вміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та  

ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення 

землевпорядних і кадастрових систем. 
3.  Вміти доносити  результати діяльності до професійної 
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та 
повідомлення. 
4. Вміти складати план земельно-господарського устрою.  
5. Вміти складати план відводу земельних ділянок.  

6. Вміти виконувати розпланувальне креслення.  
7. Вміти виготовляти кадастровий план. 

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. Об’єкт і предмет землеустрою. Мета і завдання 

землеустрою. 

2. Поняття землеустрою. Зміст землеустрою.  

3. Історія і тенденції розвитку землевпорядних робіт. 

4. Організація та порядок здійснення землеустрою.  

mailto:eleana2008@i.ua
mailto:eleanagromova@gmail.com


 

5. Документація із землеустрою. 

6. Класифікація земельного фонду України. 

7. Структура органів управління земельними ресурсами 

України. 

Заліковий модуль ЗМ 1.2 Основи земельного кадастру 

1. Історичні підвалини поняття кадастру. Мета і завдання 

ведення державного земельного кадастру. 

2. Кадастрове зонування і кадастрові знімання. 

3. Кадастрова документація. 

4. Бонітування ґрунтів  

5. Економічна оцінка земель. 

6. Грошова оцінка земельних ділянок. 

7. Державна реєстрація земельних ділянок. 

8. Облік кількості та якості земель. 

Практичні роботи 

1. Облік кількості земель. 

2. Складання кадастрового плану земельної ділянки. 

3. Заповнення державного акту на право власності на 

4. земельну ділянку. 

5. Грошова оцінка земель лісового фонду. 

6. Складання файлу обміну земельно-кадастровими даними. 

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

лекціях:   організація землевпорядних робіт в розвинених 

країнах Європи та кадастрові системи світу. 

Мова викладання Українська 

Список основної та додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Закон України “ Про землеустрій “ від 22.05.2003 № 858-

IV. 

2. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою: навчальний 

посібник. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002.- 342 с. 

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III зі 

змінами та доповненнями. 

4. Закон України  “Про Державний земельний кадастр 

від 07.07.2011 № 3613-VI. 

5. Перович Л., Волосецький Б. Основи кадастру (частина 1). 

–  Львів-Коломия, 2000. – 128 с. 

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

державного земельного кадастру:  навчальний посібник. –  

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

Допоміжна: 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, 

 2. Постанова КМ України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

"Про затвердження Порядку ведення   Державного 

земельного кадастру". 

3. Словник термінів у сфері земельних відносин та 

землекористування. – Держ. ком. України  із земел. ресурсів.  

– К.: ТОВ “Август Трейд“, 2008. –240 с. 
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