




1. Мета дисципліни – набуття знань, практичних навичок та методів отримання вичерпної інформації 
для наповнення даними Державного земельного кадастру, а також формування у студентів 
теоретичних знань та практичних навичок з основ розробки схем планування та забудови населених 
пунктів, зонування території, їх сучасного і перспективного призначення із врахуванням екологічної, 
інженерно-геологічної ситуації, стану забудови та інженерного забезпечення, характеристик будівель 
і споруд тощо. Ознайомлення студентів із сукупністю методів дослідження, які забезпечують аналіз 
кадастрової інфраструктури та є результатом розвитку системи інших кадастрів, як складової 
інфраструктури геопросторових даних, методологією та інформаційно-технологічним середовищем, 
яке використовується для інформаційної взаємодії кадастрових систем в процесі виконання 
кадастрових процедур, надання кадастрових послуг юридичним особам і громадянам та 
забезпечення широкого доступу до кадастрових даних в мережі геопорталів.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. успішне опанування дисциплін: «Топографія», «Геодезія», «Математична обробка геодезичних 
даних», «Фотограметрія», «Дистанційне зондування Землі», «Основи землеустрою», «Земельного 
права» тощо;  

2. знання теоретичних основ математики, статистики, теорії ймовірності, інженерної та комп’ютерної 
графіки; 

3. володіння елементарними навичками математичного моделювання, прогнозування; знаннями ГІС 
інформаційних систем. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Надається характеристика основних принципів та сукупності методів дослідження, вивчаються 
особливості становлення земельного кадастру та його сучасні аспекти, основні види і принципи, 
розкривається обгрунтування концепції та формування контуру, регулювання режиму земельної 
ділянки та визначення її, як реєстраційної і облікової кадастрової одиниці. Розкриваються просторові 
кадастрові структури і класифікаційні стандарти, визначення земельного фонду країни і його 
характеристик, а також стандарти міжнародної класифікації земелекористування. Визначається 
сутність легітимно-нормативного забезпечення реєстрації земель, переданих у власність та наданих у 
користування, законодавче підгрунтя і реєстрація орендованих земель, опрацювання державних 
документів на земельну власність, а також знайомство із модернізацією реєстраційного процесу, який 
є невідкладною вимогою часу.  Висвітлюється сутність земельно-облікових робіт, кількісного обліку 
земель, а також обліку земель за якістю. Розглядається сучасний стан і тенденції світового кадастру, 
зокрема стислий огляд особливостей земельно-реєстраційних і кадастрових систем в провідних 
країнах, а також стан вітчизняного кадастру та напрямки розвитку кадастру майбутнього. Курс 
складається з двох змістових модулів: перший розкриває сутностні питання земельного кадастру, 
другий змістовний модуль присвячується містобудівному кадастру, який розглядається як державна 
система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-
територіальні одиниці, її екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів 
будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у 
плануванні територій та будівництва, формування галузевої складової державних геоінформаційних 
ресурсів. 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів комплексної та цілісної системи 
знань щодо методики та організації кадастрової справи в Україні. За результатом опанування 
дисципліни студенти повинні знати сучасні зміни та діджиталізацію реєстраційного процесу, що є 
вимогою сьогодення; розуміти сучасний стан та тенденцій кадастру у європейському середовищі та 
напрямків розвитку кадастру майбутнього; фахову діяльність у сфері кадастру та земельно-
кадастрових робіт, принципи організації, методику й технології проведення робіт, планування 
використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру; 
легітимно-нормативне забезпечення реєстрації земель переданих у власність та наданих в 
користування; реєстрацію орендованих земель в умовах дії закону децентралізації та формування 
ОТГ, кадастрову документацію, наповнювати даними державний земельний, містобудівний кадастри. 



Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових компетенцій та 
зазначених програмних результатів за освітньо-професійною програмою «Геодезія та 
землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  
компетентностей та відповідно програмних результатів: 

ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК2 знання та розуміння області геодезії 
та землеустрою; ЗК5 - здатність використання інформаційних технологій; ЗК10 - визнання морально-
етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів 
поведінки. 

ФК1 здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, технологій і мето-
дик в галузі геодезії і землеустрою; ФК4 - здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії 
і  землеустрою;  ФК8 - здатність  самостійно  збирати,  обробляти,  моделювати  та  аналізувати  геопро-
сторові  дані  у  польових  та  камеральних  умовах; ФК9 - здатність  агрегувати  польові,  камеральні  та 
дистанційні дані на теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері геодезії та земле-
устрою; ФК11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та зем-
леустрою у відповідності до спеціалізацій. 

ПРН1. використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною 
мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою; ПРН2. знати теоретичні основи геоде-
зії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання та онов-
лення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості 
і  земельного  кадастру;  ПРН3.  знати  нормативно-правові  засади  забезпечення  питань  раціонального 
використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і госпо-
дарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та 
обмежень у їх використанні; ПРН5. використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 
землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого 
завдання; ПРН7. використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіально-
го та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань 
та ведення державного земельного кадастру. ПРН22 діяти на основі етичних міркувань (мотивів), со-
ціально відповідально та громадянсько свідомо. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання  

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми 
викладання і 
навчання 

Методи оцінювання

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

Код Результат навчання

1.1
Знати методи дослідження у веденні 
земельного кадастру інших держав

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

1.2

Знати специфіку автоматизованого 
ведення земельного кадастру та 
об’єкти обліку земельного кадастру

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді 10



1.3
Знати роль та місце земельного та 
міського кадастрів в національній 
структурі геопросторових даних

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

1.4
Знати правовстановлюючі документи 
як підстави  набуття права 
властності на нерухоме майно

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

1.5
Знати основі засади кадастрово-
реєстраційної системи України 

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

1.6
 Знати методику проведення 
інвентарізація земель та організації 
території

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

1.7

Знати систему містобудівного 
кадастру: організаційну структуру, 
технічні та програмні засоби , 
інформаційні ресурси, каталоги та 
б а з и м е т а д а н и х , с е р в і с и 
геопросторових даних, будівельні 
норми, технічні регламенти та 
державні стандарти.

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 1, оцінювання 
презентації /доповіді

10

2.1
володіння навичками збору, обробки, 
аналізу та систематизації інформації 
щодо ведення земельного кадастру

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 2, оцінювання 
презентації /доповіді

5

2.2
уміння застосовувати кількісні та 
якісні методи обліку та опису 
об’єктів нерухомого майна

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 2, оцінювання 
презентації /доповіді

5

2.3

вміння індентифікувати об’єкти 
нерухомого майна для державної 
реєстрації прав на них та 
використовувати навички аналізу  
щодо формування об’єктів 
нерухомості

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 2, оцінювання 
презентації /доповіді

5

2.4

в и к о р и с т о в у в а т и о с н о в и 
моделювання  для організації та 
управління територіями, а також 
будувати прогнозні алгоритми ринку 
землі із застосування реєстраційно-
облікової інформації 

Лекція, семінарські 
заняття, 

самостійна робота

Модульна контрольна 
робота № 2, оцінювання 
презентації /доповіді

5

3.1

комун і кац і я : ви р обл енн я у 
студентів практичних навичок 
в е д е н н я з е м е л ь н о г о т а 
м і с т о б уд і в н о г о к а д а с т р і в , 
дослідження і групового вирішення 
а к т у а л ь н и х п р о б л е м і з 
застосуванням відповідних методів і 
прийомів отримання, зберігання й 
здійснення первинної обробки даних 
та їх належного представлення за 
допомогою сучасних технічних 
засобів у вигляді моделей організації 
та управління територіями та 
здійснення прогнозної оцінки ринку 
земель в Україні.

Самостійна 
робота, 

презентація 
результатів

Оцінювання  презентації 
/доповіді

55



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
(необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)  

4.1

автономність  та  відповідальність: 
продемонструвати  розуміння 
відповідальності  за  професійні 
рішення,  надані  рекомендації,  які 
можуть  впливати  на  якість  ведення 
земельного кадастру,  містобудівного 
кадастру,  інвентарізації  земель  та 
розробки  схем  територіального 
планування різного рівня.

Самостійна 
робота, 

презентація 
результатів

Оцінювання  презентації 
/доповіді

55

                                Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва)

1.

1

1.

2

1.

3
1.4

1.

5

1.

6

1.

7
2.
3

2.

4

3.

1

4.

1

ПРН1. використовувати  усно  і  письмово  технічну 
українську  мову  та  вміти  спілкуватися  іноземною  мовою 
(англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою

+ + + + + + +

ПРН2.  знати  теоретичні  основи  геодезії,  вищої  та 
інженерної  геодезії,  топографічного  і  тематичного 
картографування,  складання  та  оновлення  карт, 
дистанційного  зондування  Землі  та  фотограмметрії, 
землеустрою,  оцінювання  нерухомості  і  земельного 
кадастру

+ + + + + + + +

ПРН3.  знати  нормативно-правові  засади  забезпечення 
питань  раціонального  використання,  охорони,  обліку  та 
оцінки земель на національному, регіональному, локальному 
і  господарському  рівнях,  процедур  державної  реєстрації 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень 
у їх використанні

+ + + + + + + + +

ПРН5.  використовувати  методи  збирання  інформації  в 
галузі  геодезії  і  землеустрою,  її  систематизації  і 
класифікації  відповідно  до  поставленого  проектного  або 
виробничого завдання

+ + + + + + + +

ПРН7 . використовувати  методи  і  технології 
землевпорядного  проектування,  територіального  та 
господарського  землеустрою,  планування  використання  та 
охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного 
земельного кадастру. 

+ + + + + + + + +

ПРН22 діяти  на  основі  етичних  міркувань  (мотивів), 
соціально відповідально та громадянсько свідомо. + + + +

X  

2.

2

X  

2.

1

X



7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.7 – 40 / 20 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 2.1-2.4 – 40 / 20 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 2.1–4.1 – 20 / 10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту  
- Підсумкова оцінка з освітнього компонента: підсумковою формою контролю за яким 
встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 
додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище) є відпрацювання 
всіх семінарських занять та самостійної роботи. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Шкала відповідності 


Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення

ЗМ 1 ЗМ 2

Min. балів Max. балів Min. балів Max. балів

Модульна контрольна 
робота

На практичних  після 
завершення ЗМ1 та 
ЗМ2 (всередині та 
наприкінці семестру)

20 40 20 40

Контроль  семінарських 
завдань та самостійної 
роботи 

Доповідь два рази на 
змістовий модуль 10 20 10 10

Сума 30 60 30 60

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

Теми
Кількість годин

Лекціі Сем. Консу
л.

С/Р

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ

Тема 1. Аналіз розвитку земельного кадастру та його 
значення. Теоретичні основи розвитку земельних 
відносин. 
Предмет, завдання , зміст та зв 'язок з іншими 
дисциплінами.

2 2

Тема 2. Характеристика Державного земельного кадастру 
та законодавства, що регулює його ведення. Органи 
ведення Державного земельного кадастру 

2 2

Тема 3. Земельний фонд України як об'єкт Державного 
земельного кадастру. Методи отримання, опрацювання і 
аналізу даних земельного кадастру та земельно-кадастрова 
документація

2 2

Тема 4. Склад відомостей Державного земельного 
кадастру. Геодезична та картографічна основа Державного 
земельного кадастру. Об’єкти Державного земельного 
кадастру. Склад відомостей про об’єкти Державного 
земельного кадастру. Довідкові матеріали для ведення 
Державного земельного кадастру

2 2

Тема 5. Кадастрове зонування як складова частина 
Державного земельного кадастру. Кадастрові зйомки як 
складова частина Державного земельного кадастру. 
Бонітування ґрунтів

4 4

Тема 6. Економічна оцінка земель. Грошова оцінка 
земельних ділянок

2 2

Тема 7. Державна реєстрація земельних ділянок. 
Поземельна книга. Внесення відомостей до поземельної 
книги. Автоматизована система ведення Державного 
земельного кадастру

2 2

Тема 8. Облік кількості і якості земель. Інвентаризація 
земель

2 2

Самостійна робота. Вивчення складу, змісту та 
призначення картографічних матеріалів для ведення 
Державного земельного кадастру України. Вивчення 
облікових одиниць Державного земельного кадастру 
України. Вивчення обмежень на використання земель 
(індивідуальні завдання по варіантах).
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Всього - 180 год.,  з них: 
лекцій  - 34 год.;   семінарські заняття - 34 год.; консультації - 2 год.; самостійна робота  - 110 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:  X  

Основна: 

1. Clurman D., Hebard E. Condominiums and cooperatives. – New York: Wiley - Interscience, 1970. – 395 p. 
2. FIG. Cadastre 2014, a vision for a future cadastral system. Technical report, Federation International des G

´eom`etres, Commission 7, J. Kaufmann and D.Steudler, 1998. 
3. Swedish Land and Cadastral Legislation. – Stockholm: KTH, 1998, 330 p. 

Модульна контрольна робота 1

ЧАСТИНА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ КАДАСТРУ 
НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

 Тема 9. Облік житлового фонду. Завдання і зміст, основні 
поняття і визначення. 

2 2

 Тема 10. Документи права власності на будівлі. 
Документи на будівлі комунальної та приватної 
власності. Умовні позначенні будівель і споруд. 

2 2

 Тема 11. Призначення та зміст топопланів, які 
застосовуються в містобудуванні 

2 2

 Тема 12. Міська інфраструктура. Класифікація міських 
земель. Функціональне зонування земель. Прибудинкові 
території. 

4 4

 Тема 13. Особливості знімання забудованих територій. 
Знімальне обґрунтування забудованих територій. 

2 2

 Тема 14. Аналіз містобудівельних умов міста. 
Оптимізація в управлінні розвитком міста. 

2 2

 Тема 15. Зонінгові правила. Ефективність зонінгу. 2 2

Самостійна  робота.  Вивчення  структури  кадастрових 
номерів земельних ділянок. Вивчення порядку присвоєння 
кадастрових  номерів  земельним  ділянкам.  Обрахування 
площ  земельних  ділянок.  Складання  кадастрового  плану 
(індивідуальні завдання по варіантах).
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