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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
5  

Галузь знань 
10 Природничі науки 

(шифр і назва) 
 

За вибором 
 Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів –  

Спеціальність: 103 
Науки про Землю 
_____________________ 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 2-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  150 

4-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 
 

32 год.  год. 
Практичні, семінарські 
32 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

86 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 
для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета : ознайомлення студентів із значенням природних ресурсів у житті 
людини, структурою природно-ресурсного потенціалу України та його 
територіальними особливостями розподілу в межах адміністративних одиниць, 
вивчення класифікаційних одиниць природних ресурсів та правових аспектів їх 
використання, охорони; вивчення основних етапів становлення кадастру природних 
ресурсів, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними 
законодавчими та нормативними документами, які регламентують його 
функціонування,  вивчення складових частин державного кадастру природних 
ресурсів і тих завдань, які вони виконують; розуміння сучасного стану 
функціонування кадастру природних ресурсів та його ролі у регулюванні 
ефективного, збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу 
України. 

 
Завдання : - набуття теоретичних знань про значення природних ресурсів у житті 

людини та функціонуванні економіки; 
- вивчення структури природно-ресурсного потенціалу України, 

класифікаційних одиниць природних ресурсів; 
- ознайомлення із просторовими закономірностями розміщення природних 

ресурсів України, їхніми кількісними та якісними характеристиками; 
- вивчення теоретичних і правових засад використання природно-ресурсного 

потенціалу України; 
- ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони природних 

ресурсів; 
- вивчення основних етапів формування кадастру природних ресурсів; 
- ознайомлення із законодавчими і нормативними документами, які 

регламентують функціонування кадастру природних ресурсів в Україні; 
- вивчення складових частин кадастру природних ресурсів та завдань, які вони 

виконують; 
- встановлення сучасного стану функціонування кадастру природних ресурсів  та 

його ролі у регулюванні раціонального використання природно-ресурсного 
потенціалу.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати: - структуру природно-ресурсного потенціалу України та її 
територіальних утворень; 

- значення природних ресурсів у житті людини та перспективні напрями 
їхнього використання; 

- сучасні ризики природокористування та світові тенденції використання  
природних ресурсів; 

- правові аспекти використання природних ресурсів в Україні та 
відповідальність за порушення законодавства; 
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- методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення; 

- напрямки збалансованого використання природних ресурсів. 
 
 

 вміти: - розраховувати структуру природних ресурсів в межах 
адміністративних утворень; 

- аналізувати статистичні відомості у галузі природокористування; 
- впроваджувати екологобезпечні напрямки використання природних 

ресурсів; 
- обраховувати вартість земельних ділянок для різних видів використання 

природних ресурсів; 
- розраховувати розміри відшкодування втрат при зміні цільового 

призначення земельної ділянки; 
- аналізувати відомості водного, лісового кадастру, кадастру мінерально-

сировинних, природно-рослинних ресурсів. 
 

 
  

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Вступ. Державний земельний кадастр. 

Тема 1. Природні ресурси України, їхня характеристика та класифікація. 
Забезпеченість території та населення природними ресурсами. Сучасні 
світові тенденції використання природно-ресурсного потенціалу. 

Тема 2.  Історичні етапи формування кадастру природних ресурсів. Об’єкт та предмет 
курсу, його зв’язок з іншими науковами дисциплінами. Місце кадастру 
природних ресурсів у системі державного обліку та його призначення. 

Тема 3. Структура та зміст кадастру природних ресурсів, його нормативно-правова 
база і організаційне забезпечення. Принципи ведення кадастру природних 
ресурсів. Соціально-економічна оцінка використання природно-
ресурсного потенціалу України. 

Тема 4. Державний земельний кадастр: мета і завдання, види та принципи. Порядок 
ведення земельного кадастру. Земельно-кадастрові відомості та документи. 
Види земельного кадастру. Земельні угіддя як елемент земельного кадастру.  

Тема 5.  Складові частини державного земельного кадастру. Кадастрове зонування: 
встановлення місць розташування обмежень, кадастрових зон і кварталів, 
оціночних районів і зон, кадастрових номерів земельних ділянок. 

Тема 6. Кадастрові знімання: встановлення меж земельної ділянки та погодження її із 
суміжними землекористувачами. Встановлення меж ділянки із обмеженнями 
щодо використання. Виготовлення кадастрового плану. 

Тема 7. Бонітування ґрунтів: класифікація, характеристики та діагностичні ознаки 
ґрунтів. Природно-сільськогосподарське районування та аґровиробничі групи 
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ґрунтів України. Розрахунок балів бонітету та складання шкал бонітування 
ґрунтів у межах природно-сільськогосподарського району. 

Тема 8. Економічна оцінка земель: об’єкт, предмет, критерії та показники 
економічної оцінки земель. Методичні положення економічної оцінки земель. 
Внутрішньогосподарська оцінка земельних ділянок: визначення урожайності 
та характеристик ділянок за технологічними умовами. 

Теми 9. Грошова оцінка земельних ділянок: правові основи грошової оцінки. 
Нормативна та експертна грошова оцінка: завдання та порядок проведення. 
Порядок грошової оцінки земель с/г призначення та населених пунктів, земель 
не с/г призначення. 

Тема 10. Державна реєстрація земельних ділянок: порядок проведення та значення. 
Облік кількості та якості земель. Земельно-кадастрова книга. Земельний 
кадастр у зарубіжних країнах. 

 
Змістовий модуль 2. Галузеві кадастри природних ресурсів. 

Тема 11. Кадастр мінерально-сировинних ресурсів України. Визначення та 
характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Правові аспекти 
використання надр та ведення їхнього кадастру. Призначення кадастру 
родовищ та проявів корисних копалин. Структура інформаційної база для 
ведення кадастру мінерально-сировинних ресурсів. 

Тема 12.   Лісовий кадастр. Характеристика лісових ресурсів України та правові 
аспекти використання лісів в Україні. Функціональний поділ лісів. Лісова 
типологія та бонітет лісових насаджень. Порядок ведення державного 
лісового кадастру: інформаційне забезпечення та зміст лісо-кадастрової 
книги. 

Тема 13.  Державний кадастр водних ресурсів: зміст і завдання. Водні ресурси 
України. Порядок ведення державного кадастру водних ресурсів. 
Державний кадастр водокористування, облік і оцінка водних ресурсів. 
Нормативно-правове регулювання використання водних ресурсів. 
Еколого-економічна оцінка водних ресурсів. 

Тема 14.  Кадастр природно-заповідного фонду України. Визначення, класифікація, 
географія та структура природно-заповідного фонду. Інформаційне 
забезпечення ведення кадастру природно-заповідного фонду. Державний 
кадастр природних лікувальних ресурсів. Державний кадастр природних 
територій та курортів. Кадастр радіоактивних відходів. Основні завдання, 
порядок ведення, зміст і призначення. Структура інформаційної бази. 

Тема 15.   Кадастр природно-рослинних ресурсів України. Класифікація рослинної 
сировини та порядок її використання Передумови створення кадастру 
природно-рослинних ресурсів та його інформаційне забезпечення. 
Економічна оцінка рослинних угідь. Кадастр ресурсів мисливської фауни 
України. Загальна характеристика мисливської фауни та інформаційне 
забезпечення її кадастрової оцінки. Економічна оцінка мисливських угідь 
України. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Державний земельний кадастр 

Тема 1. Природні 
ресурси України 

4 2 2          

Тема 2. Історичні 
етапи кадастру 
природних ресурсів 

4 2 2          

Тема 3. Структура і 
зміст кадастру 
природних ресурсів 

2 2           

Тема 4. Державний 
земельний кадастр 

6 2 4          

Тема 5. Кадастрове 
зонування 

2 2           

Тема 6. Кадастрові 
знімання 

4 2 2          

Тема 7. 
Бонітування 
ґрунтів. 

2 2           

Тема 8. Економічна 
оцінка земель  

4 2 2          

Тема 9. Грошова 
оцінка земель 

6 2 4          

Тема 10. Державна 
реєстрація земель 

6 2 4          

Разом за змістовим 
модулем 1 

40 20 20          

Змістовий модуль 2. Галузеві кадастри природних ресурсів 
Тема 1. Кадастр 
мінерально-
сировинних 
ресурсів 

4 2 2          

Тема 2. Державний 
лісовий кадастр  

4 2 2          

Тема 3. Державний 
водний кадастр 

6 2 4          
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Тема 4. Кадастр 
природно-
заповідного фонду 

4 2 2          

Тема 5. Кадастр 
природно-
рослинних ресурсів 
і мисливської 
фауни 

6 4 2          

Разом за змістовим 
модулем 2 

24 12 12          

Усього годин  64 32 32          
 

4. Теми семінарських занять 
Згідно навчальної програми семінарські заняття не передбачені. 
                                                                                                              
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Компонентна структура природно-ресурсного 
потенціалу України.  Розрахунок та картографічне 
зображення інтегральних індексів забезпеченості 
території регіонів і населення основними компонентами 
ресурсів природного середовища. 

2 

2 Обмеження права власності та права користування 
земельними ділянками. Земельні сервітути. Складання 
індексної кадастрової карти.  

2 

3 Бонітування ґрунтів земельної ділянки. Розрахунок балів 
бонітету агрогруп ґрунтів і середньозваженого балу 
бонітету земельної ділянки. 

4 

4 Статистичне опрацювання земельно-кадастрових 
відомостей часткової економічної оцінки земель при 
вирощуванні різних с/г культур. 

2 

5 Розрахунок середньозваженого балу бонітету земельно-
оціночного району з урахуванням структури посівних 
площ. 

2 

6 Складання часткових шкал економічної оцінки земель та 
розрахунок бальної оцінки земель за урожайністю, 
окупністю затрат, диференційним доходом. 

4 

7 Нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення. Розрахунок 
вартості земельної ділянки, наданої для ведення 
особистого селянського господарства. 

4 

8 Нормативна грошова оцінка земель не с/г призначення. 2 
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Провести розрахунок вартості земельної ділянки наданої 
для потреб промисловості та транспорту. 

9 Грошова оцінка земель гірничодобувної промисловості. 
Розрахувати вартість земельної ділянки наданої 
підприємству гірничодобувної промисловості. 

2 

10 Грошова оцінка земель природоохоронного, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення. Розрахувати вартість земельних ділянок 
наданих для рекреації та оздоровлення. 

4 

11 Грошова оцінка земель водного фонду. Розрахувати 
вартість земельної ділянки зайнятої водними об’єктами, 
які використовуються  для  відповідних цілей. 

2 

12 Грошова оцінка земель лісового фонду. Розрахувати 
вартість земельної ділянки, що надана у постійне 
користування лісогосподарським підприємствам для 
заготівлі деревини. 

2 

 Разом 32 
 

                                                                                                              
7. Теми лабораторних занять 

Згідно навчальної програми лабораторні роботи не передбачені. 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Особливості використання природно-ресурсного 
потенціалу України у порівнянні із європейськими 
країнами. Негативні тенденції у використанні природних 
ресурсів. Заходи ефективного і раціонального 
використання природних ресурсів. 

3 

2 Регіональні та глобальні проблеми використання 
земельного фонду. Чинники, що лімітують ефективне 
використання земельного фонду в окремих регіонах. 
Роль земельних ресурсів у забезпеченні населення нашої 
планети продуктами харчування: сучасний стан і 
перспективи. Проблеми розширення площ 
орнопридатних земель та його вплив на екологічну 
ситуацію. 

6 

3 Нормативно-правова база функціонування державного 
земельного кадастру в Україні. Земельний кодекс 
України. Підстави та порядок набуття права власності на 
земельну ділянку громадянами України, норми 
безоплатної передачі земельних ділянок у власність 

6 
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громадян.  
4 Грошова оцінка земель в Україні. Правове забезпечення 

грошової оцінки земель. Методика грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів. Експертна грошова оцінка земельних 
ділянок: принципи та методичні підходи. Узгодження  
результатів експертної грошової оцінки та складання 
звіту. 

6 

5 Кодекс України про надра. Надання надр у 
користування, права та обов’язки користувачів надр. 
Порядок сплати платежів за користування надрами. 
Охорона надр. Державний контроль і нагляд за веденням 
робіт по геологічному вивчення надр, їх використанням 
та охороною. 

6 

6 Лісовий кодекс України. Право власності ат право 
користування лісами. Функціональний поділ лісів та 
лісовпорядкування. Використання лісових ресурсів та 
відновлення лісів. Відповідальність за порушення 
лісового законодавства. 

6 

7 Проблеми використання вторинних ресурсів в Україні. 
Світовий досвід використання вторинних ресурсів та 
їхня економічна ефективність. Правові та економічні 
механізми регулювання ефективного використання 
вторинних ресурсів в Україні. Значення кадастру 
вторинних ресурсів у налагодженні переробки відходів 
та покращенні екологічної ситуації. 

6 

8 Сучасний стан та перспективи розширення природно-
заповідного фонду України. Законодавче регулювання 
ведення кадастру природно-заповідного фонду  та його 
роль в налагодженні комплексного використання 
заповідних територій. 

6 

9 Державний кадастр природних територій і курортів. 
Нормативно-правова база ведення кадастру та його 
основні завдання. Відповідність функціонування 
курортів  України загальносвітовим стандартам. 

6 

10 Джерела утворення радіоактивних відходів в Україні. 
Значення кадастру радіоактивних відходів у запобіганні 
негативного впливу на здоров’я населення та екологічну 
ситуацію. 

6 

 Разом  
 

86 

 
 

9. Індивідуальні завдання 
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Немає 
 

10. Методи навчання 
                                                                                                    

 
11. Методи контролю 

 
                                                                        

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий  
модуль 2 100 М1 Практичні Всього  М2 Практичні Всього 

20 40 60 20 20 40 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
81-89 

добре  71-80 

61-70 
задовільно  51-60 

* незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

* 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Кадастр 
природних ресурсів» для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування».  / Уклав Паньків З.П. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 74 с. 
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2. Економічна оцінка земель: навчально-методичні вказівки до виконання практичних 
робіт / Уклав Паньків З.П. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 
– 38 с. 
 
 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1.  Микула О.Я., Ступень М.Г., Персоляк В.Ю. Кадастр природних ресурсів: 
Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 272 с.  

2. Панас Р. М. Кадастр природних ресурсів /Р.М. Панас, М. С. Маланчук. – Львів 
:Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 436 с. 

3. Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: 
Издательство МГУ, 1993. – 304 с.  

4. Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его 
использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 
342 с.  

5. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових 
картосхем: навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 176 с. 

6. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Підручник. – К.: 
ВД «К.-М. Академія» - Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с. 

7. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: 
Навчальний посібник.  / За ред.. П.П.Надточія, Т.М. Мисливої. – Житомир: 
Видавництво «Державний агроекологічний університет», 2007. – 420 с. 

8. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник. / За ред. 
М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с. 

9. Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.  
10. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний 

посібник. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. - 224 с. 
 
 

Допоміжна 
1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь. – М.: Мысль, 1990. – 636 с.  
2. Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки 
вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогунцова. – Київ, 2002. – 134 с.  
3. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с. 
4. Кодекс України про надра. - К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с. 
5. Лісовий кодекс України. - К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с. 
6. Водний кодекс України. - К.: Видавництво Паливола А.В., 2009. – 168 с. 
7. Закон України «Про природно-заповідний фонд». К., 1992. – 32 с. 
  
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Водні ресурси, їх використання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http:/buklib/net/books/31481. 
2. Грошова оцінка земель лісового фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://obuch/com.ua/pravo/18627/indecx.html&page=54/. 
3. Грошова оцінка земель водного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://obuch/com.ua/pravo/18627/indecx.html&page=53/. 
4. Державний лісовий кадастр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:cyclop.com.ua.content/view/1094/58/12//. 
5. Кадастр природно-рослинних ресурсів [Електронний ресурс]: - Режим доступу: 
http:oduch.com.ua/medicina//18923/index.html. 
6. Кадастр ресурсів мисливської фауни [Електронний ресурс]: - Режим доступу: 
http:oduch.com.ua/biolog//18654/index.html. 
 
 


