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Найменування
показників

Кількість кредитів
4,0

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність, освітній
рівень

денна форма
навчання

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

За вибором

Модулів — 3
Змістових
модулів — 3

заочна форма
навчання

Рік підготовки:
Спеціальність
014.07 Середня освіта
(Географія)

–-й

2-й
Семестр

Загальна кількість
годин —120

–-й

4-й
Лекції
20 год.

– год.
Практичні

28 год.
Тижневих
годин
для денної форми
навчання1:
аудиторних — 3,0
самостійної роботи
студента — 3,0

–год.
Лабораторні

Освітній рівень:
перший
(бакалаврський)
рівень

– год.

– год.

Самостійна робота
72 год.

– год.

Індивідуальні завдання:
–
Вид контролю: залік
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Загальна стратегія дисципліни
Земельні ресурси є компонентами навколишнього середовища та виступають місцем
існування людини, засобом виробництва і джерелом задоволення її потреб. В останні роки
нераціональне ведення землеробства призводить до деградації земель, що проявляється
спадом родючості ґрунтів, зниженням рівня безпеки життєдіяльності людини, ґрунтовоекологічним дискомфортом, втратою придатності для екологічно орієнтованого
сільськогосподарського виробництва тощо. Державний земельний кадастр призначений для
забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою

1

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
o
для денної форми навчання — 40/60%
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регулювання земельних відносин, раціонального
використання та охорони земель,
визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю
за їх використанням. Основне завдання ведення державного земельного кадастру –
забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; застосування єдиної системи
просторових координат і системи ідентифікації земельних ділянок; запровадження єдиної
системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності.
2.1. Мета:
формування у майбутніх фахівців знань, умінь і практичних навичок в області
земельних ресурсів та земельного кадастру, процедури отримання необхідних відомостей і
документів про правовий режим земель, облік кількості і якості земель, процедури
отримання земельно-кадастрової інформації, спеціальних обстежень та розвідувань,
методичних, технічних, організаційних і практичних аспектів ведення Державного
земельного кадастру; ознайомлення студентів із сучасним станом земельних ресурсів і надр
світу та України, шляхами їхнього використання, особливостей застосування екологічних
підходів до оцінки стану та збереження земельних ресурсів; ознайомлення з міжнародним
досвідом у сфері земельного кадастру.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни вивчення дисципліни «Земельні
ресурси і земельний кадастр» є: ознайомлення з станом земельних ресурсів України і світу;
ознайомлення з законодавчою та нормативно-правовою базою охорони земель; вивчення
причин, що зумовлюють деградацію земель; ознайомлення з основами моніторингу земель;
визначенням шляхів мінімізації деградаційних процесів та заходів щодо охорони і
збереження земель; ознайомлення з сучасними вимогами до формування і функціонування
Державного земельного кадастру; оволодіння загальними теоретичними, правовими та
організаційними засадами здійснення земельного кадастру на національному, регіональному
та локальному (місцевому) рівнях; засвоєння загального Порядку ведення Державного
земельного кадастру.
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти
наступними компетентностями:
загальними:
– знання й розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
фаховими:
– здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у навчанні
та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України,
природних і суспільних територіальних комплексів;
– здатність розв’язувати практичні ситуації, що виникають у сфері земельного
кадастру, на основі національного законодавства;
– здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та
процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень,
застосовувати їх у професійній діяльності;
– здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у
геосферах, взаємозв’язки у ландшафтах та біогеоценозах;
– здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного
виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та
країнах;
– здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та
людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства;
– здатність встановлювати роль і місце України у сучасному світі в контексті
географічних чинників її розвитку, аналізувати і пояснювати особливості геопросторової
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організації природи, населення і господарства України;
– здатність виконувати комплекс робіт з кадастрового зонування, кадастрових зйомок,
обліку й оцінки земельних ресурсів, реєстрації земельних ділянок у системі ведення
державного земельного кадастру.
Програмні результати навчання:
– описує основні механізми функціонування природних і суспільних територіальних
комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і залежності між компонентами, знає
причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них;
– пояснює просторову диференціацію географічної оболонки і географічного
середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4,0 кредити ECTS/.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Тема 1. Стан земельних ресурсів України та світу.
Земельні ресурси України та світу: значення та особливості використання. Основні
причини погіршення стану земельних ресурсів. Погіршення стану земельних ресурсів
внаслідок нераціонального ведення землеробства. Забруднення ґрунтів. Урбанізація та
природні фактори погіршення стану земельних ресурсів. Класифікація земельних угідь.
Класи придатності ґрунтів. Структура та особливості земельного фонду України. Сучасний
стан використання земельних ресурсів. Ґрунт та основні показники його родючості. Основні
фактори ґрунтоутворення. Характеристика ґрунтів України. Основні види ґрунтів. Поняття і
напрями раціонального землекористування. Мінеральні ресурси України. Геологічна
структура України. Класифікація корисних копалин за господарським використанням:
горючі, рудні та нерудні корисні копалини Стан мінерально-сировинної бази України.
Тема 2. Забруднення ґрунтів важкими металами та пестицидами. Радіоактивне
забруднення земельних ресурсів. Деградація ґрунту.
Забруднення ґрунтів важкими металами. Поведінка важких металів у ґрунті. Токсична
дія важких металів накопичених у ґрунті та способи її зниження. Забруднення ґрунтів
пестицидами. Вимоги щодо використання пестицидів і агрохімікатів. Особливості
радіоактивного забруднення земельних ресурсів. Основні закономірності міграції
радіонуклідів з ґрунту у рослини. Принципи організації ведення сільського господарства на
забруднених радіонуклідами територіях. Втрата родючості ґрунтів. Ерозія як природноантропогеннний процес. Водна та вітрова ерозія (дефляція), передумови їх прояву в різних
зонах України. Внесок С.Ю. Булигіна у дослідження прояву ерозії. Дегуміфікація орних
земель. Агрофізична деградація ґрунтів під дією техніки. Кислотна деградація
(декальцинація) ґрунтів. Позитивні зміни ґрунтів і довкілля, що відбуваються при осушенні.
Негативні наслідки осушення. Заходи з охорони і збереження осушуваних ґрунтів.
Тема 3. Рекультивація порушених земель.
Поняття про рекультивацію земель: мета, завдання та основні види. Вибір напрямків
рекультивації земель. Сільськогосподарська рекультивація як основний напрямок
повернення земель у суспільно-корисне після промислове використання. Особливості
рекультивації земель, що зазнали впливу відкритого та підземного способів добування
корисних копалин. . Загальна характеристика рекультивації залишкових кар'єрних виїмок.
Заходи щодо підготовки кар'єрних виїмок до затоплення. Заповнення кар'єрних виїмок
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породою. Заходи щодо підготовки кар'єрних виїмок до сухої консервації. Технічний етап
рекультивації земель та основні вимоги до нього. Технічний етап рекультивації відвалів,
кар’єрів та його особливості при шахтних способах видобутку корисних копалин. Оцінка
розкривних порід за придатністю до біологічної рекультивації. Біологічний етап
рекультивації та основні напрямки використання рекультивованих земель.
Класифікація порід і ґрунтів для біологічної рекультивації. Методи створення
штучних угруповань сільськогосподарського призначення. Методи створення штучних
лісових угруповань. Методи створення штучних угруповань декоративного призначення.
Особливості біологічної рекультивації земель під час підземної розробки родовищ. Досвід
рекультивації порушених земель на підприємствах вугільної промисловості.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР
Тема 4. Зміст, призначення і види державного земельного кадастру.
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. Принципи і методологічні засади державного
земельного кадастру. Основні принципи земельного кадастру: єдність, законність,
безперервність, об’єктивність, економічність, наочність і доступність. Земельна рента та її
різновиди. Економічні, організаційно- господарські та природно- історичні чинники оцінки
земель.
Тема 5. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації.
Земельно-кадастрові дані про правовий, природний і господарський стан земель. Показники
земельного кадастру. Методи одержання і аналізу земельно-кадастрових даних.
Систематизація земельно-кадастрових відомостей. Класифікація, аналіз і синтез земельнокадастрових відомостей. Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі, їх зміст і
порядок ведення Аерофотозйомки місцевості. Наземні теодолітні та мензульні зйомки
місцевості . Дистанційні методи зондування Землі (аерокосмічні методи): багато спектральні
зйомки в оптичному та інфрачервоному діапазонах і радіолокаційні зйомки. Завдання
аерокосмічних методів зйомок земної поверхні. Коригування планово-картографічних
матеріалів. Агрогосподарські обстеження земель. Спеціальні обстеження земель: ґрунтові,
агрохімічні, меліоративні та геоботанічні. Зведення і групування даних земельного кадастру.
Абсолютні, відносні та середні величини. Статистичні методи аналізу даних земельного
кадастру.
Тема 6. Оцінка світових кадастрово-реєстраційних систем.
Історичний розвиток структури і функцій кадастрової і правової реєстраційної
систем. Співвідношення термінів «кадастр» і «реєстрація земель». Сутність перебігу
кадастрово-реєстраційного процесу. Місце і роль «реєстрації земель» в системі Державного
земельного кадастру. Структура і завдання сучасної земельно-кадастрової системи. Оцінка
світових кадастрово-реєстраційних систем. Класичні кадастрові системи і юридичні земельні
реєстри. Відомості про заснування та головні принципи земельно-реєстраційної системи.
Земельно-кадастрова сутність реєстрації прав на земельні ділянки. Загальні риси
кадастрів в Західно-Європейських країнах. Скандинавські кадастри. Кадастри
країн
Південної Європи. Земельно-кадастрова система в США. Європейський досвід створення
сучасної системи кадастрів і реєстрації прав на землю.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Тема 7. Організація охорони земельних ресурсів.
Поняття та завдання охорони земель. Зміст охорони земельних ресурсів. Умови
покращення системи охорони земель в Україні: удосконалення організаційних засад охорони
земель, нормативно-технічного забезпечення використання та охорони земель, нормативів
впливу техногенних факторів на стан земель, економічних регуляторів охорони земель, а
також застосування екологічного страхування у землекористуванні.
Тема 8. Управління у галузі використання та охорони земель. Нормування та
стандартизація в галузі охорони земель.
Поняття, зміст та суб'єкти управління у галузі використання та охорони земель.
Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.
Функції управління у галузі використання та охорони земель: державне планування
використання земель, моніторинг земель та економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель. Недоліки системи управління земельними ресурсами в
Україні. Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель. Основні стандарти в галузі
охорони земель. Стандарти з якості ґрунтів. Стандарти дослідження вмісту мікро-,
макроелементів та забруднюючих речовин у ґрунтах. Нормативи в галузі охорони земель та
відтворення родючості ґрунтів: нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів,
нормативи якісного стану ґрунтів, нормативи оптимального співвідношення земельних угідь
та нормативи показників деградації земель і ґрунтів.
Тема 9. Кадастрове забезпечення формування об’єктів земельної власності.
Формування об’єктів нерухомого майна в процесі кадастрово-реєстраційної
діяльності. Визначення правового титулу на земельну ділянку. Регулювання режиму
використання земельної ділянки. Правовстановлююча документація на земельні об’єкти.
Класифікація прав на земельні ділянки. Кадастрове забезпечення договорів оренди землі.
Відомості Державного земельного кадастру, які використовуються при складанні договорів
оренди землі: відомості про місцерозташування та межі земельних ділянок, дані про
категорію земель за основним цільовим призначенням, кількісна та якісна характеристика
земельних ділянок.
Тема 10. Грошова оцінка земельних ділянок.
Загальні положення грошової оцінки земель. Світовий досвід грошової оцінки земель.
Розвиток грошової оцінки земель в Україні. Нормативно-правова база грошової оцінки
земель. Інформаційна база грошової оцінки земель. Грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель населених пунктів. Грошова
оцінка земель несільськогосподарського призначення. Земельна рента, її поняття та
складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського
призначення та населених пунктів. Грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення. Загальна характеристика земель. Грошова оцінка земель в Україні.
Диференціальний рентний дохід в Україні за іншими видами сільськогосподарських угідь.
Грошова оцінка окремої земельної ділянки. Грошова оцінка земель промисловості,
транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення. Грошова оцінка земель лісового
фонду. Грошова оцінка земель водного фонду. Грошова оцінка земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Регламентація індексації
грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації за роками. Порядок проведення індексації
грошової оцінки земель. Земельний податок. Орендна плата.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма

Назви змістових
модулів і тем

у тому числі
усього

1

заочна форма

2

л

п

3

4

у тому числі

лаб інд с.р.
5

6

7

усього
8

ін
с.р.
д

л

п

лаб

9

10

11 12

13

Змістовий модуль 1. Проблеми збереження земельних ресурсів.
Тема 1. Стан земельних
ресурсів України та світу.

11

2

2

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Тема 2. Забруднення ґрунтів
важкими
металами
та
пестицидами. Радіоактивне
забруднення
земельних
ресурсів. Деградація ґрунту.

13

2

4

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Тема
3.
Рекультивація
порушених земель.

11

2

2

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Разом – за
модулем 1

35

6

8

–

–

21

–

–

–

–

–

–

змістовним

Змістовий модуль 2. Державний земельний кадастр.
Тема 4. Зміст, призначення і
види державного земельного
кадастру.

12

2

3

–

–

7

–

–

–

–

–

–

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

12

2

3

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Тема 6. Оцінка світових
кадастрово-реєстраційних
систем.

13

2

4

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Разом – за
модулем 2

37

6

10

–

–

21

–

–

–

–

–

–

змістовним

Змістовий модуль 3. Правові аспекти земельних ресурсів та земельного кадастру.
Тема 7. Організація охорони
земельних ресурсів.

11

2

2

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Тема 8. Управління у галузі
використання та охорони
земель.
Нормування
та
стандартизація
в
галузі
охорони земель.

13

2

4

–

–

7

–

–

–

–

–

–

Тема

12

2

2

–

–

8

–

–

–

–

–

–

9.

Кадастрове

8

забезпечення
формування
об’єктів земельної власності.
Тема 10. Грошова оцінка
земельних ділянок.

12

2

2

–

–

8

–

–

–

–

–

–

Разом – за
модулем 3

48

8

10

–

–

30

–

–

–

–

–

–

120

20 28

–

–

72

–

–

–

–

–

–

змістовним

Усього годин

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Вивчення земельних ресурсів України та світі, їхня оцінка.

2

2.

Розробка заходів з охорони земель та екологічної стабілізації
землекористування

2

3.

Законодавче забезпечення здійснення землеустрою в Україні.

2

4.

Сучасні геоінформаційні системи і технології в земельному кадастрі.

2

5.

Законодавче забезпечення управління земельними ресурсами та
система реєстрації землі.

2

6.

Вивчення земельного кадастру землі та управління його даними.

2

7.

Складання кадастрового плану. Складання контурної відомості і
експлікації земель за складом угідь і агровиробничих груп ґрунтів.

2

8.

Визначення і нанесення кадастрових номерів на кадастровий план.
Виділення зон особливого режиму землекористування.

2

9.

Визначення
економічної
земель.

2

середніх
оцінки та

і
середньозважених
показників
складання шкал економічної оцінки

10.

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та
проведення державної реєстрації земельних ділянок.

2

11.

Внесення відомостей до Поземельної
статистичної звітності за формою 6-зем.

2

12.

Ведення земельного кадастру природних ресурсів.

2

13.

Порядок видачі Витягу з державного земельного кадастру.

2

14.

Земельний кадастр у зарубіжних країнах.

2

книги.

Заповнення

Разом

9

28 год.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Оцінка якості земель з використанням агроекологічного методу.

3,0

2.

Оцінка якості земель методом спеціального бонітування.

3,0

3.

Поняття про водну ерозію. Класифікація видів ерозії.

3,0

4.

Меліоративні заходи для техногенно забруднених ґрунтів.
Впровадження технологій очищення ґрунту і одержання екологічно
чистої продукції.

3,0

5.

Види порушень у ґрунтовому покриві під час добування корисних
копалин. Рекультивація порушених земель.

3,0

6.

Порушення ґрунтового вкриття за ґрунтово-кліматичними зонами
України.

3,0

7.

Деградовані і малопродуктивні землі. Види деградації ґрунтового
вкриття. Критерії виділення деградованих і малопродуктивних угідь.

3,0

8.

Земельно-кадастрові дані про правовий, природний і господарський
стан земель. Показники земельного кадастру.

3,0

9.

Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель. Основні
стандарти в галузі охорони земель.

3,0

10.

Класичні кадастрові системи і юридичні земельні реєстри.

3,0

11.

Відомості про заснування та головні принципи земельно-реєстраційної
системи.

3,0

12.

Кадастрове забезпечення договорів оренди землі.

3,0

13.

Інформаційна база грошової оцінки земель. Грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення. Грошова
оцінка земель
населених пунктів. Грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення.

3,0

15.

Інформаційна база грошової оцінки земель. Грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення. Грошова
оцінка земель
населених пунктів. Грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення.

3,0

16.

Землеустрій – основоположний механізм
використання та охорони земельних ресурсів.

3,0

17.

Земельний фонд адміністративно-територіальної одиниці як об’єкт
регіонально-го управління земельними ресурсами.

3,0

18.

Мета і принципи проведення інвентаризації земель. Вихідні дані для
проведення інвентаризації земель. Замовники і розробники технічної
документації з інвентаризації земель.

3,0

19.

Концепція створення автоматизованої системи державного земельного
кадастру України. Мета створення АС ДЗК та її функціональне
призначення. Критерії створення та функціонування АС ДЗК.

3,0

10

управління

в

галузі

20.

Завдання, призначення та порядок ведення лісового, водного кадастрів
та кадастру надр. Інформаційна взаємодія Державного земельного
кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних
систем.

3,0

21.

Зміст земельного кадастру в районі, області і державі. Застосування
даних земельного кадастру в області і державі. Ведення земельного
кадастру у зарубіжних країнах.

3,0

22.

Визначення розміру орендної плати та розміру земельного податку.

3,0

23.

Особливості державної реєстрації обмежень права власності на
земельну ділянку.

3,0

24.

Регулювання земельних відносин в європейський країнах. Особливості
управління земельними ресурсами в зарубіжних країнах.

3,0

Разом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

72 год.

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Проблеми збереження та відтворення земельних ресурсів у світі.
Причини зниження родючості ґрунтів України і першочергові завдання щодо їх
відтворення.
Фізичні та математико-статистичні моделі прогнозування твердого змиву та стоку.
Принципи захисту земель від водної ерозії. Система протиерозійних заходів.
Протиерозійне землевпорядкування. Класифікація земель за еродованістю та
інтенсивністю їх використання.
Лісо- та лучно-меліоративні заходи на еродованих землях.
Комплекс протиерозійних гідротехнічних споруд.
Заходи боротьби з дефляцією ґрунтів.
Прогнозування дефляції на основі фізичних та математико-статистичних моделей.
Протидефляційна агротехніка.
Лісомеліоративні протидефляційні заходи.
Вимоги до дефляційно стійкої поверхні земель.
Поєднання протиерозійних і протидефляційних заходів у регіонах спільного прояву
водної та вітрової ерозії.
Причини агрофізичної деградації. Показники, за якими оцінюють процеси агрофізичної
деградації: щільність ґрунту; вміст агрономічно цінних агрегатів; вміст водотривких
агрегатів.
Ущільнення ґрунту. Профілактика агрофізичної деградації.
Фактори формування агрономічно цінної структури.
Моделювання динаміки прогнозування вмісту гумусу.
Причини дегуміфікації. Морфологічні ознаки де гуміфікації. Типи балансу гумусу в
ґрунтах.
Забруднення ґрунтів полютантами і здоров’я людей.
Основні положення концепції меліорації техногенно забруднених земель.
Меліоративні заходи для техногенно забруднених ґрунтів.
Впровадження технологій очищення ґрунту і одержання екологічно чистої продукції.
Меліорація радіаційно забруднених земель.
Динаміка радіаційного стану.
Структура забрудненої території.
Основні вимоги до сільськогосподарської продукції щодо радіаційної безпеки. Загальні
принципи організації агропромислового виробництва в умовах радіоактивного
забруднення територій.
11

27. Органічне землеробство і його вплив на урожай, якість продукції та ґрунт. Відтворення
родючості ґрунтів в органічному землеробстві.
28. Консервація земель і її значення в охороні ґрунтів.
29. Характеристика сільськогосподарських угідь.
30. Деградовані і малопродуктивні землі. Види деградації ґрунтового вкриття. Критерії
виділення деградованих і малопродуктивних угідь.
31. Види порушень у ґрунтовому покриві під час добування корисних копалин.
32. Порушення ґрунтового вкриття за ґрунтово-кліматичними зонами України.
33. Рекультивація порушених земель.
34. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.
Функції управління у галузі використання та охорони земель: державне планування
використання земель, моніторинг земель та економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель.
35. Недоліки системи управління земельними ресурсами в Україні.
36. Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель.
37. Основні стандарти в галузі охорони земель.
38. Формування об’єктів нерухомого майна в процесі кадастрово-реєстраційної діяльності.
39. Визначення правового титулу на земельну ділянку.
40. Регулювання режиму використання земельної ділянки. Правовстановлююча
документація на земельні об’єкти.
41. Класифікація прав на земельні ділянки. Кадастрове забезпечення договорів оренди землі.
42. Відомості Державного земельного кадастру, які використовуються при складанні
договорів оренди землі: відомості про місцерозташування та межі земельних ділянок,
дані про категорію земель за основним цільовим призначенням, кількісна та якісна
характеристика земельних ділянок.
43. Загальні положення грошової оцінки земель.
44. Світовий досвід грошової оцінки земель.
45. Розвиток грошової оцінки земель в Україні.
46. Нормативно-правова база грошової оцінки земель.
47. Інформаційна база грошової оцінки земель.
48. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
49. Грошова
оцінка
земель
населених
пунктів.
Грошова
оцінка
земель
несільськогосподарського призначення.
50. Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на
землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
51. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Загальна характеристика
земель. Грошова оцінка земель в Україні.
52. Диференціальний рентний дохід в Україні за іншими видами сільськогосподарських
угідь.
53. Грошова оцінка окремої земельної ділянки.
54. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення. Грошова оцінка земель лісового фонду.
55. Грошова оцінка земель водного фонду.
56. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення.
57. Регламентація індексації грошової оцінки земель.
58. Коефіцієнти індексації за роками. Порядок проведення індексації грошової оцінки
земель. Земельний податок. Орендна плата.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична
робота, задачі.
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За характером логіки пізнання
використовуються такі методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний та дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий та дослідницький.
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.
а) поточний контроль знань:
•оцінювання усних відповідей на занятті;
•оцінювання контрольних робіт;
•оцінювання завдань для самостійної роботи;
•тестовий контроль.
б) підсумковий контроль знань:
•оцінювання усних відповідей на заліку.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота
ЗМ 1
ЗМ 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
10
10
10
10
10
10
Т1, Т2 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума
Т7
20

Т8
20

100

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

для екзамену

90–100

А

відмінно

82–89

В

74–81

С

64–73

D

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0–34

Оцінка за національною шкалою

добре

для заліку

зараховано

задовільно

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
– навчально-методичні матеріали з курсу;
– тестові завдання;
– методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.
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