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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та 

права» складена для студентів спеціальності «Геодезія та 
землеустрій». 

Впровадження даної дисципліни в навчальну програму підготовки 
спеціалістів з геодезії та землеустрою необхідне для забезпечення 
необхідного професійного рівня майбутніх фахівців. 

Вона є базовою для подальшого вивчення таких дисциплін, як 
«Кадастр», «Землевпорядне проектування», «Оцінка та управління 
нерухомістю» «ГІС в кадастрових системах», «Законодавче 
забезпечення кадастру нерухомості» та інших. 

 
Анотація 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та 
практичні аспекти державного земельного кадастру України, а також 
правового регулювання земельних відносин. 

Організація ефективного ведення державного земельного кадастру 
та забезпечення регулювання земельних відносин є надзвичайно 
актуальними завданнями. Їх вирішення повинне базуватись на знанні 
норм земельного законодавства і вмінні їх застосовувати на практиці. 

Ключові слова: державний земельний кадастр, категорії земель, 
земельні угіддя, державна реєстрація земельної ділянки, поземельна 
книга, кадастровий план, землеустрій, впорядкування території, право 
власності на землю, право землекористування, оренда землі, набуття 
та припинення прав на землю, гарантії прав на землю, земельні спори, 
юридична відповідальність за земельні правопорушення. 

 
Abstract 

The subject of the study of the discipline is the theoretical and practical 
aspects of the state land cadastre of Ukraine, as well as legal regulation of 
land relations. 

The organization of effective state land cadastre management and the 
regulation of land relations are extremely important tasks. Their decision 
should be based on knowledge of the norms of land legislation and the 
ability to apply them in practice. 

Key words: state land cadastre, land categories, land, state registration 
of land, land register, cadastral plan, land management, territorial 
regulation, ownership of land, land tenure, land lease, acquisition and 
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termination of rights to land, guarantees of rights to land, land disputes, 
legal liability for land violations.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
6,0 

Галузь знань  
19 «Агхітектура та 
будівництво» 

Нормативна 

Модулів - 2 

Спеціальність  
193 «Геодезія та 
землеустрій» 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  
4 

2-й 3-й 
Семестр 

Загальна кількість 
годин – 180 

3-й 5-й 
Лекції 

40 12 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 5 
 СРС – 7 

Рівень вищої освіти 
– бакалавр 

Практичні 

28 8 
Самостійна робота 

112 160 
Вид контролю: 

екзамен  екзамен  
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 37,8% до 62,2%;  
для заочної форми навчання – 11,1% до 88,9%. 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є отримання базових теоретичних знань та 
здобуття відповідних практичних навиків з організації та ведення державного 
земельного кадастру, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, 
з правового регулювання земельних відносин, а також організації 
ефективного, комплексного і раціонального використання земельних 
ресурсів. 

В результаті вивчення “Основ земельного кадастру та права” студенти 
повинні 

з н а т и : 
• зміст Земельного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють земельні відносини; 
• повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в галузі регулювання земельних відносин; 
• порядок підготовки документів та вирішення питань вилучення 

земельних ділянок, передачі їх у власність або в оренду, надання в 
постійне користування; 

• теоретичні основи землеустрою та кадастру; 
• основні принципи ведення державного земельного кадастру та 

використання земель; 
• види і порядок ведення земельно-кадастрової документації; 
• види та порядок розробки землевпорядних проектів та іншої 

технічної документації; 
у м і т и :  
• правильно застосовувати норми Земельного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів при вирішенні питань 
регулювання земельних відносин, розробці кадастрової та 
землевпорядної документації; 

• організовувати та виконувати роботи по збору земельно-кадастрової 
інформації; 

• на основі наявної інформації проводити аналіз структури земельного 
фонду та оцінку існуючого стану використання земель; 

• правильно використовувати земельно-кадастрові дані при розробці 
заходів з раціонального використання земель та просторового 
розміщення елементів впорядкування території. 
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3. Програма навчальної  дисципліни 
 

Модуль 1. Основи Державного земельного кадастру 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи, сучасний стан та тенденції 

Державного земельного кадастру 
 

Тема 1. Державний земельний кадастр і його зміст 
Основні види кадастрів і їх функціональне призначення. Поняття Державного 
земельного кадастру. Призначення, мета, завдання та функції Державного 
земельного кадастру. Правове регулювання Державного земельного кадастру. 
Об’єкти та суб’єкти Державного земельного кадастру. Види Державного 
земельного кадастру. Принципи Державного земельного кадастру.  
 

Тема 2. Земельний фонд України як об'єкт Державного земельного 

кадастру 
Загальна характеристика земельного фонду України та сучасний стан його 
використання. Класифікація земель України за цільовим призначенням. 
Природно-сільськогосподарське районування території. Земельно-кадастрові 
одиниці. Земельна ділянка як основна земельно-кадастрова одиниця.  
 

Тема 3. Класифікація угідь в Державному земельному кадастрі 
Поняття земельного угіддя. Угіддя як елемент земельного кадастру. Сучасний 
стан класифікації угідь в Україні. Сільськогосподарські землі. Ліси та інші 
лісовкриті площі. Забудовані землі. Відкриті заболочені землі. Сухі відкриті 
землі з особливим покривом. Відкриті землі без рослинного покриву або з 
незначним рослинним покривом. Внутрішні води. 
 

Тема 4. Склад відомостей Державного земельного кадастру  
Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру. 
Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру. Склад 
відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру: про державний 
кордон України, про землі в межах територій адміністративно-територіальних 
одиниць, про обмеження у використанні земель, про земельні ділянки, про 
кадастрове зонування земель в межах території України.  
 

Тема 5. Способи одержання відомостей Державного земельного кадастру 
Способи одержання, аналізу і систематизації відомостей Державного 
земельного кадастру. Способи, зміст і порядок проведення знімань в 
земельному кадастрі. Види та зміст обстежень в земельному кадастрі. 
Бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земель. Грошова оцінка земельних 
ділянок. Основи статистичних методів одержання, обробки та аналізу даних 
земельного кадастру. Документи, які створюються під час ведення 
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Державного земельного кадастру. Питання охорони праці при виконанні 
робіт для одержання відомостей Державного земельного кадастру. 
 
Тема 6. Ведення Державного земельного кадастру 
Загальні засади та структура ведення Державного земельного кадастру. 
Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру. Державна реєстрація земельної ділянки. Поземельна 
книга. Інформаційна взаємодія органів ведення Державного земельного 
кадастру з органами державної реєстрації прав, а також Державного 
земельного кадастру з іншими кадастрами та інформаційними системами. 
Облік кількості та якості земель. Ведення кадастрових планів та кадастрових 
карт. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру та порядок 
користування ними. Виправлення помилок, допущених при веденні 
Державного земельного кадастру. Забезпечення ведення Державного 
земельного кадастру.  
 

Змістовий модуль 2. Теоретичні та методологічні основи землеустрою 
 

Тема 7. Поняття і призначення землеустрою 
Поняття землеустрою. Мета, характер і завдання землеустрою. Призначення 
землеустрою. Принципи землеустрою. Суб’єкти та об’єкти землеустрою. 
Система землеустрою. Обов’язковість землеустрою. Організація і планування 
землеустрою. Система заходів землеустрою. Документація із землеустрою. 
Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою. Забезпечення 
землеустрою. Контроль за здійсненням землеустрою. 
 

Тема 8. Теоретичні основи впорядкування територій 
Поняття впорядкування території. Організація території. Елементи 
впорядкування території. Основні характеристики просторового розміщення 
елементів впорядкування території. Основні принципи використання земель.  
Системи і способи використання сільськогосподарських угідь. Система і 
способи використання орних земель. Чергування сільськогосподарських 
культур. Поняття сівозміни. Типи і види сівозмін. Динамічний характер 
сівозмін. Системи і способи використання кормових угідь.  
 

Тема 9. Проектування – основа землеустрою 

Поняття землевпорядного проекту. Місце землевпорядного проектування у 
системі землеустрою України. Принципи землевпорядного проектування. 
Розгляд питань охорони праці при розробці проектів землеустрою. 
Класифікація проектів землеустрою. Види проектної і технічної документації 
із землеустрою. Стадійність землевпорядного проекту. Землеустрій на 
сучасному етапі. 
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Модуль 2. Основи земельного права 
 

Змістовий модуль 3. Права на землю в Україні 
 

Тема 10. Земельне право як самостійна галузь права. Основні засади права 

власності на землю в Україні 
Поняття, предмет і метод земельного права. Земля як об’єкт земельного 
права. Земельно-правові норми і земельно-правові відносини. Принципи 
земельного права. Джерела земельного права. Система земельного права. 
Місце і роль земельного права в системі права України. Поняття і зміст права 
власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права 
власності на землю. Права й обов’язки власників земельних ділянок. Форми 
власності на землю в Україні. 
 
Тема 11. Право приватної власності на землю 
Поняття і загальна характеристика права приватної власності на землю. 
Об’єкти та суб’єкти права приватної власності на землю. Право приватної 
власності на землю громадян. Право приватної власності на землю юридичних 
осіб. Підстави набуття громадянами та юридичними особами права приватної 
власності на земельні ділянки. Право спільної власності на земельну ділянку. 
 
Тема 12. Право комунальної власності на землю. Право державної 

власності на землю 
Поняття та загальна характеристика права комунальної власності на землю. 
Об’єкти та суб’єкти права комунальної власності на землю. Підстави набуття 
територіальними громадами права комунальної власності на землю.  
Поняття і зміст права державної власності на землю. Об’єкти та суб’єкти 
права державної власності на землю. Підстави набуття державою права 
власності на землю. Право власності на землю іноземних держав. 
 
Тема 13. Право землекористування 
Поняття, загальна характеристика і принципи права землекористування. 
Об’єкти та суб’єкти права землекористування. Права та обов’язки 
землекористувачів. Види права землекористування. Право постійного 
землекористування. Право концесійного землекористування. Поняття оренди 
землі. Об’єкти оренди землі, орендодавці та орендарі земельних ділянок. 
Зміст договорів оренди землі. Суборенда земельних ділянок. Орендна плата 
за землю. 
 
Тема 14. Право земельного сервітуту. Обмеження прав на землю 
Поняття та зміст права земельного сервітуту. Види земельних сервітутів. Дія 
земельного сервітуту. Порядок встановлення та припинення дії земельних 
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сервітутів. Поняття та види обмежень прав на землю. Правовий режим зон, 
які підлягають особливій охороні. 
 
Змістовий модуль 4. Земельно-правовий процес 
 
Тема 15. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами 
Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Підстави та 
порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. Набуття 
права на земельну ділянку за набувальною давністю. Перехід права на 
земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду. Порядок надання 
земельних ділянок у користування. Порядок передачі земельних ділянок в 
оренду. Особливості набуття прав на землю територіальними громадами і 
державою. Виникнення і посвідчення прав на земельну ділянку. 
 
Тема 16. Продаж земельних ділянок або прав них на підставі цивільно-

правових договорів 
Види і зміст цивільно-правових угод. Продаж земельних ділянок державної 
чи комунальної власності або прав на них громадянам та юридичним особам. 
Особливості продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності 
іноземним державам та іноземним юридичним особам. Придбання земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення. Набуття права на земельні 
ділянки на підставі інших цивільно-правових угод. Правове регулювання 
застави земельних ділянок. Продаж земельних ділянок на конкурентних 
засадах. 
 
Тема 17. Припинення прав на землю 
Підстави припинення права власності на земельну ділянку. Підстави 
припинення права користування земельною ділянкою. Повноваження органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
вилучення земельних ділянок. Способи і порядок припинення права власності 
на землю та права користування земельною ділянкою. Порядок погодження 
питань, пов’язаних з вилученням (викупом) та вибором земельних ділянок. 
 
Тема 18. Гарантії прав на землю 
Загальна характеристика гарантій прав на землю. Способи захисту прав на 
земельну ділянку. Правове забезпечення, умови та порядок відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам. Причини виникнення, види та 
правові засади вирішення земельних спорів. Органи, що вирішують земельні 
спори, умови та порядок їх розгляду та вирішення. 
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Тема 19. Правове регулювання управління в галузі використання та 

охорони земель 

Земельний фонд України як об’єкт правового регулювання. Поняття, зміст, 
суб’єкти та функції державного управління земельним фондом. Правове 
регулювання адміністративно-територіального поділу території України. 
Планування використання та охорони земель. Правові засади зонування 
земель. Правове регулювання землеустрою. Правове регулювання ведення 
державного земельного кадастру. Контроль за використанням і охороною 
земель. Моніторинг земель. Зміст економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. Правові засади плати за землю. Пільги щодо 
плати за землю. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогоспо-
дарського виробництва.  
 
Тема 20. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства 
Поняття, склад і види земельних правопорушень. Поняття юридичної 
відповідальності за земельні правопорушення. Види юридичної 
відповідальності за порушення земельного законодавства. Особливості 
відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо-
го 

у тому числі Усьо-
го 

у тому числі 
л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Модуль 1. Основи Державного земельного кадастру  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи, сучасний стан та тенденції 

Державного земельного кадастру 
Тема 1. Державний земель-
ний кадастр і його зміст. 

6 2  - 4 6   - 6 

Тема 2. Земельний фонд 
України як об'єкт Держав-
ного земельного кадастру 

11 2 2 - 7 11 1 1 - 9 

Тема 3. Класифікація угідь 
в Державному земельному 
кадастрі 

13 2 4 - 7 13 1 2 - 10 

Тема 4. Склад відомостей 
Державного земельного 
кадастру  

10 2 2 - 6 10 1  - 9 

Тема 5. Способи 6 2  - 4 6   - 6 
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одержання відомостей 
Державного земельного 
кадастру 
Тема 6. Ведення Держав-
ного земельного кадастру 

10 2 2 - 6 10 1  - 9 

Разом – зм. модуль 1 56 12 10 - 34 56 4 3 - 49 
Змістовий модуль 2. Теоретичні та методологічні основи землеустрою 

Тема 7. Поняття і 
призначення землеустрою 

6 2  - 4 6 -   6 

Тема 8. Теоретичні основи 
впорядкування територій 

12 2 2 - 8 10 1 -  9 

Тема 9. Проектування – 
основа землеустрою 

12 2 2 - 8 11 1 1  9 

Разом – зм. модуль 2 27 6 4 - 17 27 2 1  24 
Усього годин – модуль 1 83 18 14 - 51 83 6 4 - 73 

           
Модуль 2. Основи земельного права  

Змістовий модуль 3. Права на землю в Україні 
Тема 10. Земельне право 
як самостійна галузь права. 
Основні засади права 
власності на землю в 
Україні 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Тема 11. Право приватної 
власності на землю 

11 2 2 - 7 11 1 0,5 - 9,5 

Тема 12. Право 
комунальної власності на 
землю. Право державної 
власності на землю 

10 2 2 - 6 10 0,5 0,5 - 9 

Тема 13. Право 
землекористування 

11 2 2 - 7 11 1 1 - 9 

Тема 14. Право земельного 
сервітуту. Обмеження прав 
на землю 

6 2 - - 4 6 0,5 - - 5,5 

Разом – зм. модуль 3 44 10 6 - 28 44 3 2 - 39 
Змістовий модуль 4. Земельно-правовий процес 

Тема 15. Набуття права на 
землю громадянами та 
юридичними особами 

11 2 2 - 7 11 1 1 - 9 

Тема 16. Продаж 
земельних ділянок або 
прав них на підставі 

10 2 2 - 6 10 1 - - 9 
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цивільно-правових 
договорів 
Тема 17. Припинення прав 
на землю 

8 2 1 - 5 8 0,5 0,5 - 7 

Тема 18. Гарантії прав на 
землю 

8 2 1 - 5 8 - - - 8 

Тема 19. Правове 
регулювання управління в 
галузі використання та 
охорони земель 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Тема 20. Юридична 
відповідальність за 
порушення земельного 
законодавства 

10 2 2 - 5 10 0,5 0,5 - 9 

Разом – зм. модуль 4 53 12 8 - 33 53 3 2 - 48 
Усього годин – модуль 2 97 22 14 - 61 97 6 4 - 87 

Усього годин 180 40 28 - 112 180 12 8 - 160 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

 

Модуль 1. Основи Державного земельного кадастру  
1 Вивчення та порівняльний аналіз структури 

земельного фонду заданої адміністративно-
територіальної одиниці 

2 - 

2 Класифікація земель за цільовим призначенням. 
Аналіз використання земель заданої 
адміністративно-територіальної одиниці за 
цільовим призначенням 

2 1 

3 Аналіз використання земель 
сільськогосподарського призначення заданої 
адміністративно-територіальної одиниці за 
власниками землі та землекористувачами 

2 1 

4 Аналіз використання земель 
несільськогосподарського призначення заданої 
адміністративно-територіальної одиниці 

2 1 

5 Облік якості земель. Якісна характеристика 
сільськогосподарських угідь на території заданої 
адміністративно-територіальної одиниці 

2 - 
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6 Визначення обсягів трансформації угідь. 
Складання експлікації земель за проектом 

2 1 

7 Аналіз структури посівних площ заданої 
адміністративно-територіальної одиниці 

2 - 

 Всього – модуль 1 14 4 
Модуль 2. Основи земельного права  

1 Право приватної власності на землю 2 1 
2 Право комунальної власності на землю. Право 

державної власності на землю 
2 1 

3 Право землекористування 2 1 
4 Набуття права на землю громадянами та 

юридичними особами 
2 1 

5 Продаж земельних ділянок або прав них на 
підставі цивільно-правових договорів 

2 - 

6 Припинення прав на землю. Гарантії прав на 
землю 

2 - 

7 Юридична відповідальність за порушення 
земельного законодавства 

2 - 

 Всього - модуль 2 14 4 
 Усього годин 28 8 

 
6. Самостійна робота 

 
За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 112 години для 

студентів денної форми навчання, 160 годин для студентів заочної форми 
навчання. 

 
Розподіл годин самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Підготовка до аудиторних занять 34 10 

2 
Підготовка питань, які не розглядаються під 
час аудиторних занять 

42 114 

3 Підготовка до контрольних заходів 36 36 
 Всього 112 160 

 
 

Завдання для самостійної  роботи 
 

№ Назва теми Кількість годин 
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з/п денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Основи Державного земельного кадастру 
1 Основні види кадастрів і їх функціональне 

призначення 
2 7 

2 Загальна характеристика земельного фонду України 
та сучасний стан його використання 

3 8 

3 Класифікація земель України за цільовим 
призначенням 

3 8 

4 Способи, зміст і порядок проведення знімань в 
земельному кадастрі. 

3 8 

5 Системи і способи використання 
сільськогосподарських угідь. 

3 8 

6 Земля – як базис для землекористувань 
несільськогосподарського призначення. 

3 8 

7 Основні етапи реформування земельних відносин 
на сучасному етапі. 

3 7 

 Всього модуль 1  20 54 
    

Модуль 2. Основи земельного права 
1 Повноваження органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в галузі земельних 
відносин 

3 8 

2 Поняття та зміст добросусідства в земельному праві 2 7 
3 Правовий режим зон, які підлягають особливій 

охороні 
2 7 

4 Правове забезпечення охорони земельних ресурсів 3 8 
5 Правове регулювання адміністративно-

територіального поділу території України 
3 7 

6 Правове регулювання землеустрою 3 8 
7 Правове регулювання ведення державного 

земельного кадастру 
3 8 

8 Зміст економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель 

3 7 

 Всього модуль 2  22 60 
 Разом  42 114 

 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань.  
 

7. Методи навчання 
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На лекційних заняттях застосовується мультимедійна презентація, 
роздатковий матеріал, проводиться дискусійне обговорення проблемних 
питань. На практичних заняттях виконуються завдання, наближені до 
реальних виробничих задач, вирішуються ситуаційні завдання із 
використанням роздаткового матеріалу з реальними даними (для аналізу 
використовуються реальні правові ситуації та реальна звітність). Виконання 
зазначених вище завдань супроводжується опрацюванням основної і 
допоміжної навчальної та навчально–методичної літератури, нормативно-
правової літератури, а також періодичних видань. 

Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам надаються 
індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, 
дискусії. 
 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі види контролю: 

1) поточний контроль  
− перед виконанням та при захисті практичних робіт; 
− при проведенні модульних контрольних робіт; 

2) підсумковий контроль. 
Поточний контроль теоретичних знань студентів з навчальної дисципліни 

перед виконанням та при захисті практичних робіт проводиться у письмовій 
формі або у формі усного опитування на кожному практичному занятті. 
Поточний контроль теоретичних знань студентів з навчальної дисципліни за 
змістовими модулями проводиться через Центр незалежного оцінювання 
університету шляхом тестування з використанням технічних засобів. 

Контроль самостійної роботи проводиться на практичних заняттях 
шляхом перевірки виконаних студентами індивідуальних завдань відповідно 
до варіанту. 

Підсумковий контроль знань проводиться в формі екзамену через Центр 
незалежного оцінювання університету шляхом тестування з використанням 
технічних засобів. 

Для діагностики знань студентів використовується 100-бальна рейтингова 
шкала оцінювання. 
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9.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумковий 
тест (екзамен)

Сума 

Модуль1. Основи Державного земельного кадастру 

40 100 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
18 9 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Модуль 2. Основи земельного права  
Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

15 18 
Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Т1, Т2 ... Т20 – теми змістових модулів 

 
 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 “відмінно”   
82-89 

“добре”  
74-81 
64-73 

задовільно”  
60-63 

35-59 
“незадовільно” з можливістю повторного 

складання 

0-34 
“незадовільно” з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення  
 

1. Методичні   вказівки   до   виконання   практичних   завдань та 
самостійної  роботи  з  дисципліни  “Кадастр”  для  студентів  за 
спеціальністю  193  «Геодезія  та  землеустрій»  денної та  заочної форм 
навчання. – Рівне: НУВГП, 2017. – 38 с. / URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/7474. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни 
«Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 “Геодезія та 
землеустрій” денної та заочної форм навчання. – Рівне, НУВГП, 2018, 30 с. / 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/12470. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
„Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” для здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 “Геодезія та 
землеустрій” денної та заочної форм навчання. – Рівне, НУВГП, 2018, 13 с. / 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13153. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова 

 
1. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: 

Підручник. – Львів: Новий Світ-2000, 2011. – 327 с. 
2. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. – 

К.: Інститут змісту і методів навчання МОН України, 2002. – 352 с. 
3. Земельне право України: Підручник / За редакцією О.О.Погрібного, 

І.І.Каракаша – К.: Істина, 2003. – 448 с. 
4. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / 

М Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін. За заг. ред. М.Г. Ступеня. - 2-ге 
видання, стереотипне. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 336 с. 

5. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування: Методика виконання 
розрахунково-графічних робіт та курсових проектів: Навч. посібник. – Київ: 
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