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Назва курсу   Земельні ресурси і земельний кадастр 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, вул..Дорошенка, 41/104 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Напрям підготовки   10 «Природничі науки» 

Спеціалізації  «Прикладна екологія» 

Спеціальності  101 «Екологія» 

Викладачі курсу Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інформація 

викладачів 

zpankiv@gmail.com, geography.lnu.edu.ua, Львів, вул..Дорошенко 41/104 

Консультації по курсу 

відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 

консультації через Skype або електронну адресу. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити zpankiv@gmail.com 

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс «Земельні ресурси і земельний кадастр» є базовим у підготовці 

фахівці з екології, оскільки саме ресурси землі є основою ведення 

господарської діяльності, просторовим базисом розміщення населення, 

населених пунктів, інфраструктури та видів промисловості, місцем 

концентрації усіх видів корисних копалин, предметом і засобом праці у 

сільському та лісовому господарстві, компонентом біосфери, що 

регулює стан навколишнього природного середовища. Кількісні та 

якісні характеристики земельних ділянок є основою для встановлення 

їхнього функціонального використання, можливості передачі у 

приватну власність, запровадження заходів охорони та збалансованого 

використання. Характеристики земельних ділянок і їхнього ґрунтового 

покриву є основою розрахунку нормативної грошової вартості. 

Теоретичні знання та практичні навики із курсу «Земельні ресурси і 

земельний кадастр» є необхідною умовою для розуміння неоціненного 

значення земельних ресурсів у функціонуванні біосфери та житті 

людини. Державний земельний кадастр – регулює процеси передачі 

земель у власність та користування, містить відомості про усі земельні 

ділянки у межах України, характеризують їхній природний, правовий і 

господарський стан. У навчальному курсі студенти вивчають класифі-

каційні одиниці земельних угідь та видів економічної діяльності, 

правові аспекти передачі землі у власність та користування, нормативні 

положення грошової оцінки, відшкодування втрат сільськогосподарсь-

кого та лісогосподарського виробництва. Студенти вивчають складові 

частини земельного кадастру та завдання, що вони виконують. Тому, 

отримані знання є основою для підготовки фахівців із екології, які є 

затребуваними на ринку праці.   

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Земельні ресурси і земельний кадастр» є однією з циклу 

дисциплін професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101 

«Екологія» бакалаврів другого року навчання, яка викладається в 



 3 

другому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної  дисципліни «Земельні ресурси і 

земельний кадастр» є - ознайомлення студентів із значенням земельних 

ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-

ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць 

земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних 

ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та 

переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; 

вивчення основних етапів становлення земельного кадастру, його 

змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними 

законодавчими та нормативними документами, які регламентують його 

функціонування,  вивчення складових частин державного земельного 

кадастру і тих завдань, які вони виконують, розуміння сучасного стану 

ведення державного земельного кадастру та його ролі у регулюванні 

земельних відносин в Україні. 

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :  

- набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у 

житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції; 

- вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх 

діагностичних ознак; 

- ознайомлення із структурою земельного фонду та його 

географією; 

- ознайомлення із структурою та географією осушених і 

зрошуваних земель України; 

- вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні; 

- ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони 

земельних ресурсів; 

- вивчення основних положень землекористування в населених 

пунктах; 

- вивчення змісту та призначення, видів і принципів земельного 

кадастру; 

- вивчення складових частин земельного кадастру та їх основних 

завдань; 

- ознайомлення із роллю земельного кадастру у регулювання 

земельних відносин. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Базова література: 

1.   Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція землекористування в Україні: монографія – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с. 

3. Паньків З. П. Землекористування в Карпатському регіоні України: 

теорія, історія та сучасний стан: монографія. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. – 348 с. 

4. Паньків З., Наконечний Ю. Земельні ресурси. Практикум: 

навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 196 с. 

5. Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы 

мира. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 304 с.  
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6. Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути 

глобализации его использования в XXI веке. – М.: Федеральный 

кадастровый центр «Земля», 2000. – 342 с.  

7. Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні. – К.: Довіра, 

1999. – 254 с. 

8. Земельні ресурси України //В.В. Медведев, Т.М. Лактіонова. – К.: 

Аграрна наука, 1998. – 150 с. 

9. Панас Р., Маланчук М. Кадастр природних ресурсів. Навчальний 

посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2016. – 367 с. 

10. Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх 

використання. – К.: ТОВ «ЦЗРУ» , 2003. 143 с. 

11. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – 

Львів: Місіонер, 1995. – 189 с.  

12. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі 

в Україні. – К.: Довіра, 1998. – 224 с.  

13. Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання 

земельних ресурсів Західного регіону України. – Тернопіль: Збруч, 

1996. – 186 с. 

14.  Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний 

посібник. / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с. 

15. Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 

1991. – 452 с.  

16. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: монографія. 

– Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. – 359 с. 

17. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: 

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

18. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і 

територіальний землеустрій: навчальний посібник. – К: Вища освіта, 

2006. – 528 с. 

 

Допоміжна література:   

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и 

екосистемах. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 261 с. 

2. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний 

посібник /За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.  

3. Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан 

та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. – 

134 с.  

4. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. 

– 600 с. 

5. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. 

Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 

2005. – 368 с. 

6. Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та 

шляхи його покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с. 

7. Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі 

в Україні. – К.: Урожай, 2006. – 280 с. 

8. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової 

економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.  
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Інформаційні ресурси: 

1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-n. 

2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-n. 

3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15. 

Тривалість курсу 120   год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять (з них 32 години лекцій і 32 години  

практичних занять) та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

 знати: 

- значення земельних ресурсів у житті людини та 

функціонуванні біосфери; 

- структуру світових земельних ресурсів і особливості 

сучасного землекористування; 

- структуру земельних ресурсів України та особливості 

територіального розподілу; 

- категорії земельного фонду України за основним цільовим 

призначенням; 

- діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів 

економічної діяльності; 

- структуру та напрями використання меліорованих земель; 

- правові аспекти ринку землі в Україні; 

- переважаючі напрями охорони земельних ресурсів; 

- складові частини державного земельного кадастру; 

- методики оцінки якості земель (бонітування ґрунтів, 

економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних 

ділянок різного призначення); 

- роль земельного кадастру у регулюванні земельних 

відносин. 

вміти: 

- діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної 

діяльності; 

- аналізувати стан землекористування в межах 

адміністративно-теритоіальних утворень; 

- встановлювати особливості розподілу земельного фонду за 

категоріями землевласників, землекористувачів; 

- розробляти заходи охорони земельних ресурсів; 

- встановлювати переважаючі напрями використання 

земельних угідь громадянами; 

- розраховувати бали бонітету агрогруп ґрунтів, бали 

загальної економічної оцінки земель; 

- розраховувати нормативну грошову вартість земель с/г та 

не с/г призначення. 

Ключові слова  Земельні ресурси, земельний кадастр, кадастрове зонування, оцінка 

земель, форми власності, екологічні функції, категорії придатності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-n
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-n
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-
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земель. 

Формат курсу  Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 

завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

Теми Див.: Таблиця «Схема курсу». 

Підсумковий 

контроль, форма 

 Письмовий екзамен в кінці семестру, екзаменаційна оцінка враховує 

виконання практичних занять та модульних контрольних робіт (50 

балів) та результатів іспиту (50 балів). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

спеціалізованих дисциплін (Вступ до спеціальності, Ґрунтознавство 

тощо), достатніх для сприйняття категоріального апарату  Земельні 

ресурси і земельний кадастр, розуміння його інструментарію та  

методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів практичної діяльності із лекційних 

тем; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

- виконання практично-розрахункових робіт, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного 

управління - Project Management 2013. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Впродовж семестру студент може набрати 50 балів (практичні роботи – 

30 балів, модулі – 20 балів) 

Під час письмового екзамену студент може набрати 50 балів. Кожен 

студент отримує індивідуальні письмові екзаменаційні завдання, що 

містять запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для 

написання екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме 

наявність не менше 25 балів  за виконання практичних завдань 



 7 

впродовж семестру. 

Отримані бали під час екзамену плюсуються до балів отриманих на 

практичних заняттях. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Значення земельних ресурсів у житті людського суспільства. 

2. Земельна ділянка – як матеріальний об’єкт та об’єкт права. 

3. Структура світових земельних ресурсів. 

4.  Охарактеризуйте основних етапів формування земельної власності в 
Галичині. 

5. Види ринку землі в Україні. 

6. Особливості земельних ресурсів як основного засобу виробництва у 
сільському господарстві. 

7. Елементи права власності на земельну ділянку: володіння, 

користування , розпорядження. 

8. Резерви світового землеробства та їхній розподіл за частинами світу. 
9. Право спільної власності на землю та його види. 

10. Об’єкти та суб’єкти ринку землі в Україні. 

11. Функції земельних ресурсів у різних галузях виробництва. 
12. Обмеження права власності на земельну ділянку. 

13. Структура земельних ресурсів України. 

14. Розподіл земель в межах грунтово-біокліматичних поясів. 
15. Принципи державної політики у сфері охорони земель. 

16. Категорії земель України за основним цільовим призначенням. 

17. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку земельних 

ресурсів. 
18. Структура і географія сільськогосподарських земель України. 

19. Географія  зрошуваних земель світу. 

20. Структура порушень земельного законодавства України. 
21. Землі сільськогосподарського призначення. 

22. Класифікації категорій землевласників, землекористувачів за період 

реформування земельних відносин в Україні. 
23. Структура і географія лісів та інших лісовкритих площ України. 

24. Земельні ресурси тропічного грунтово-біокліматичного поясу. 

25. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку земельних 

ресурсів. 
26. Землі житлової та громадської забудови. 

27. Розподіл земельного фонду України за землевласниками, 

землекористувачами. 
28. Структура і географія забудованих земель України. 

29. Земельні ресурси субтропічного ґрунтово-біокліматичного поясу. 

30. Значення земельних ресурсів у житті людського суспільства. 

31. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення. 

32. Зміни у розподілі земель України за землевласниками, 

землекористувачами. 
33. Структура земель оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення. 

34. Земельні ресурси суббореального ґрунтово-біокліматичного поясу. 
35. Фактори, які обумовлюють регіональні особливості продажу 

земельних ділянок. 

36. Землі оздоровчого призначення. 

37. Історичні етапи формування земельної власності на території України. 
38. Структура і географія земель природно-заповідного фонду України. 
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39. Земельні ресурси бореального ґрунтово-біокліматичного поясу. 

40. Функції земельних ресурсів у різних галузях виробництва. 
41. Землі рекреаційного призначення. 

42. Загальні положення та правові засади оренди землі в Україні. 

43. Етапи та особливості проведення осушувальної меліорації в Україні. 

44. Земельні ресурси полярного ґрунтово-біокліматичного поясу. 
45. Обмеження права власності на земельну ділянку. 

46. Землі історико-культурного призначення. 

47. Договір оренди землі та порядок надання її в оренду. 
48. Деградаційні процеси, що поширюються на зрошуваних землях 

України. 

49. Потенціальні можливості використання земельних ресурсів світу. 

50. Структура  та географія осушених земель України. 
51. Елементи обліку лісів та інших лісовкритих площ України. 

52. Екологічні проблеми сучасного землекористування в Україні. 

53. Сучасний стан розподілу земель України за формами власності на 
землю. 

54. Прогнозні оцінки розширення площ ріллі у світі. 

55. Сучасний стан оренди землі в Україні. 
56. Класифікаційні одиниці обліку забудованих земель України. 

57. Таксономічні одиниці класифікації земельного фонду України. 

58. Сучасний стан оренди землі в Україні. 

59. Причини, що зумовлюють необхідність освоєння нових  земель у світі. 
60. Обмеження права власності на земельну ділянку. 

61. Класифікаційні одиниці заболочених земель та земель під водами. 

62. Основні екологічні функції земельних ресурсів. 
63. Сучасний стан ринку земель несільськогосподарського призначення в 

Україні. 

64. Екологічні проблеми землекористування в різних ґрунтово-
біокліматичних поясах. 

65. Порядок купівлі продажу землі на конкурентних засадах. 

66. Землі лісового фонду України. 

67. Права та обов’язки орендодавця та орендаря. 
68. Заходи поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель 

та підвищення їхньої родючості. 

69. Сучасний етап формування права власності на землю. 
70. Землі природно-заповідного фонду України. 

71. Землі водного фонду України. 

72. Загальні положення та правові засади ринку землі в Україні. 

73. Структура та географія зрошуваних земель України. 
74. Підстави набуття права власності на землю громадянами України. 

75. Принципи державної політики у сфері охорони земель. 

76. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

77. Законодавство України у галузі охорони земель. 

78. Структура і географія осушених земель  України. 
79. Види ринку землі в Україні. 

80. Структура земельних ресурсів України. 

81. Сільськогосподарські угіддя та їхні складові частини. 

82. Основні напрямки охорони земель в Україні. 
83. Деградаційні процеси на осушених землях та заходи покращення 

їхнього стану. 

84. Етапи формування земельної власності в Галичині. 
85. Структура і географія лісів та інших лісовкритих площ України. 
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86. Види та принципи земельного кадастру. 

87. Історичні етапи становлення земельно-кадастрових робіт у сівті та 
Україні. 

88. Завдання та призначення земельного кадастру. 

89. Складові частини земельного кадастру та їх призначення. 

90. Правові основи ведення земельного кадастру. 
91. Кадастрове зонування: основні завдання. 

92. Обмеження права власності та права користування земельною 

ділянкою. 
93. Структура коду об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України (КОАТУУ). 

94. Кадастрові знімання: прядок проведення та призначення. 

95. Кадастрова карта земельної ділянки. 
96. Бонітування ґрунтів: критерії та прядок проведення. 

97. Діагностичні критерії бонітування ґрунтів та порядок їхнього 

встановлення. 
98. Природно-сільськогосподарське районування України як основа 

оцінки земель. 

99. Економічна оцінка земель (загальна та часткова): значення та 
показники. 

100. Структура інформаційної бази для проведення земельно-оціночних 

робіт. 

101. Методи отримання показників урожайності та затрат в межах 
агровиробничих груп ґрунтів. 

102. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського 

призначення. 
103. Нормативна грошова оцінка земель не сільськогосподарського 

призначення. 

104. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. 
105. Експертна грошова оцінка земельних ділянок: принципи та 

інформаційна база. 

106. Методичні підходи до експертної оцінки земельних ділянок. 

107. Реєстрація земельних ділянок. 
108.  Облік кількості та якості земель: показники та порядок проведення. 

109. Значення земельного кадастру у регулюванні земельних відносин і 

проведенні земельної реформи. 
110. Особливості ведення земельного кадастру у зарубіжних країнах. 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі 

бесіди.  
 

 

 СХЕМА КУРСУ  

Тиж. / дата 

/ год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 
(заняття)* *лек-
ція, самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Зав-

дання, 

год 

Термін 

вико-

нання 

ЗГІДНО З 

РОЗКЛА-

ДОМ У 

НАСТУП-
НОМУ 

СЕМЕ-

СТРІ 

Тема 1.  Значення земельних 

ресурсів у житті людини та 

функціонуванні біосфери. 

Класифікація земельного фонду 
України. Екологічні функції земель 

та їх зміни у процесі с/г 

використання.  

Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 

ресурси: Навчальний 
посібник. – Львів: ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в Україні: 

монографія. Львів: ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2012. – 188 с. 

2 год.  В день 

прове-

дення 

заняття  

 Практична 1.  Класифікація Практична 1. Паньків З., Наконечний 2 год.  В день 
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земельного фонду України за 

основним цільовим призначенням. 
Визначення складу земель, що 

входять до категорій. Правовий 

режим використання земель. 

Ю. Земельні ресурси. 

Практикум: навчальний 
посібник. – ЛНУ, 2020. – 

196 2.Паньків З. Земельні 

ресурси: навчально-

методичні вказівки. ЛНУ, 
2008. – 96 с.. 

прове-

дення 
заняття  

  Тема 2. Історичні особливості 

формування земельної власності на 
території України. Етапи розвитку 

землекористування. Сучасний стан 

використання земельного фонду 

України.  
Класифікація землекористування. 

 
 

  Лекція 1. Паньків З. Еволюція 

землекористування в 
Україні: монографія. – 

ЛНУ, 2012.- 188 с. 

2. Паньків З. Земельні 

ресурси: навч. посібник. – 
ЛНУ, 2008. – 272 с. 

3. Паньків З. Землекорис-

тування в Карпатському 
регіоні України: моногра-

фія. – ЛНУ, 2015. – 346 с. 

3. Горлачук В. Розвиток 

землекористування в 
Україні. Київ, 1999. 254 с. 

 2 год.  В день 

прове-
дення 

заняття 

 Практична 2.  Класифікація 

земельного фонду при обліку їх 
кількості. Діагностичні ознаки 

земельних угіль та видів 

економічної діяльності. Зображення 

угідь на планах і картах. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. 
Практикум: навчальний 

посібник. – ЛНУ, 2020. – 

196 2.Паньків Земельні 

ресурси: навчально-
методичні вказівки. ЛНУ, 

2008. – 96 с.. 

2 год.  В день 

прове-
дення 

заняття  

 Тема 3. Земельні ресурси світі. 
Структура світового земельного 

фонду та особливості їх 

використання. Деградаційні 

процеси. Резерви світового 
землеробства. 
 

  Лекція 1. Лойко П.Ф. Земельный 
потенциал мира и России: 

пути глобализации его 

использования в XXI веке. – 

Москва, 2000. – 342 с. 
2. Паньків З. Земельні 

ресурси: навч. посібник. – 

ЛНУ, 2008. – 272 с.  

2 год. В день 
прове-

дення 

заняття 

 Практична 3.  Порівняльна 

характеристика структури 

земельних ресурсів різних 

територіальних утворень України. 
Встановлення відмінностей у 

використання земельного фонду. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. Пра-

ктикум: навч. посібник. – 

ЛНУ, 2020. – 196 с. 
2. Паньків З. П. Земельні 

ресурси: навчально-

методичні вказівки. ЛНУ, 
2008. – 96 с.. 

4 год.  В день 

прове-

дення 

заняття  

  Тема 4. Земельні ресурси України: 

їхня структура та регіональні 

відмінності. Якісна оцінка та 
продуктивність земель. Вплив де 

градаційних процесів на стан 

земельних ресурсів. Аналіз 
сучасного стану: критерії та 

показники. 

 Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 

ресурси: Навчальний 

посібник. – Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 
землекористування в 

Україні: монографія. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

 4 год.  В день 

прове-

дення 
заняття 
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Франка, 2012. – 188 с. 

 Практична 4. Екологічна оцінка 

стану земельних ресурсів. 
Розрахунок сумарної екологічної 

стійкості земельних ресурсів у 

межах адміністративного 
утворення. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. Пра-
ктикум: навч. посібник. – 

ЛНУ, 2020. – 196 с. 

2. Паньків З. П. Земельні 
ресурси: навчально-

методичні вказівки. ЛНУ, 

2008. – 96 с.. 

2 год.  В день 

прове-
дення 

заняття  

 Тема 5. Земельні ресурси населених 
пунктів України. Історичні 

особливості формування 

поселенської мережі. Структура 
земельного фонду населених 

пунктів та переважаючі напрями 

використання.  

 
 

 Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 
ресурси: Навчальний 

посібник. – Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в 

Україні: монографія. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – 188 с. 

 2 год.  В день 
прове-

дення 

заняття 

 Практична 5.  Розрахунок 
розподілу земельних угідь та видів 

економічної діяльності за 

категоріями землевласників, 

землекористувачів. Фома 6-зем. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 
Ю. Земельні ресурси. 

Практикум: навчальний 

посібник. – ЛНУ, 2020. – 

196 2.Паньків Земельні 
ресурси: навчально-

методичні вказівки. ЛНУ, 

2008. – 96 с.. 

4 год.  В день 
проведе

ння 

заняття  

  Тема 6.  Зрошувані землі України. 
Географія та структура зрошуваних 

земель. Деградаційні процеси та 

заходи покращення еколого-
меліоративного стану. 

 
   

  Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 
ресурси: Навчальний 

посібник. – Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в 
Україні: монографія. – 

Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – 188 с. 

 2 год.   В день 
прове-

дення 

заняття 

 Практична 6. Розрахунок 
розподілу земельних угідь у межах 

адміністративних утворень за 

формами власності та видами 
користування. Стан оренди земель. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 
Ю. Земельні ресурси. 

Практикум: навчальний 

посібник. – ЛНУ, 2020. – 
196 2.Паньків Земельні 

ресурси: навчально-

методичні вказівки. ЛНУ, 

2008. – 96 с.. 

2 год.  В день 
прове-

дення 

заняття  

  Тема 7. Осушені землі України: 

географія та територіальні 

відмінності. Аналіз сучасного 
стану: критерії та показники оцінки. 

Заходи збалансованого 

використання та управління 

осушеними землями. 
  
 

 Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 

ресурси: Навчальний 

посібник. – Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в 
Україні: моног. – ЛНУ ім. 

І.Франка, 2012. 188 с. 

2 год.   В день 

прове-

дення 
заняття 
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 Практична 7.  Обмеження права 

власності та права користування 
земельними ділянками. Земельні 

сервітути та правила 

добросусідства. 

Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. 
Практикум: навчальний 

посібник. – ЛНУ, 2020. – 

196 2.Паньків Земельні 

ресурси: навчально-
методичні вказівки. ЛНУ, 

2008. – 96 с.. 

2 год.  В день 

прове-
дення 

заняття  

  Тема 8. Розподіл земельного фонду 
України за землевласниками, 

землекористувачами. Категорії 

землекористувачів. Правові основи 

набута та використання земельних 
ділянок. 

 

  Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 
ресурси: Навчальний 

посібник. – Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 272 с.  
2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в 

Україні: монографія. – 
Львів, 2012. – 188 с. 

2 год.   В день 
прове-

дення 

заняття 

   Практична 8. Кадастрове 

зонування. Структура КОАТУУ. 

Встановлення коду кадастрової 
зони, кадастрового кварталу, 

кадастрового номеру земельної 

ділянки. Кадастровий план 
земельної ділянки. 

 Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. Пра-

ктикум: навч. посібник. – 
ЛНУ, 2020. – 196  

2.Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Ступеня. 

- Львів, 2003. – 341 с. 

2 год.   В день 

прове-

дення 
заняття 

  Тема 9. Загальна характеристика 

земельного кадастру: види і 
принципи, зміст і призначення. 

Земельно-кадастрові документи. 

Складові частини земельного 
кадастру та їх призначення. 

  Лекція 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Сту-

пеня. Львів, 2003. 341 с.  

2. Оцінка земель: підруч-
ник / за ред.. М.Г. Ступеня. 

– Київ, 2014. – 373 с. 

2 год.   В день 

прове-
дення 

заняття 

   Практична 9. Статистичне 

опрацювання земельно-кадастрових 
відомостей: урожайності, затрат, 

окупності затрат для різних культур 

ПСР для загальної економічної 
оцінки земель. 

 Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. Пра-
ктикум: навч. посібник. – 

ЛНУ, 2020.  196 с. 

2.Паньків З. Земельні ре-
сурси: навч.-метод. вка-

зівки. ЛНУ, 2008. – 96 с.. 

2год.   В день 

прове-
дення 

заняття 

  Тема 10.  Кадастрове зонування та 

кадастрові знімання: зміст і 
призначення. Бонітування ґрунтів: 

діагностичні ознаки та складання 

шкал бонітування ґрунтів.  

 

  Лекція 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Сту-

пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 
підручник / за ред.. М.Г. 

Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

прове-
дення 

заняття 

   Практична 10. Розрахунок 

середніх показників економічної 
оцінки земель. Розрахувати 

середньозважений бал бонітету 

земельно-оціночного району з 
врахуванням структури посівних 

площ. 

 Практична 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Сту-

пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 
підручник / за ред.. М.Г. 

Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

прове-
дення 

заняття 
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  Тема 11.  Економічна оцінка 

земель: показники, методи 
визначення та складання шкал. 

Грошова оцінка земель с/г 

призначення та населених пунктів. 

Експертна грошова оцінка земель. 

 

  Лекція 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Сту-

пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

проведе
ння 

заняття 

   Практична 11. Розрахунок 

диференційного доходу на різних 
агрогрупах ґрунтів та складання 

часткових шкал економічної оцінки 

земель. 

 Практична 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-
стру /За ред. М.Г. Сту-

пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

проведе
ння 

заняття 

  Тема 12.  Державна реєстрація 

земельних ділянок. Облік кількості 

та якості земель. Сучасні завдання 
та проблеми державного 

земельного кадастру. 

  Лекція 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-

стру /За ред. М.Г. Сту-
пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

проведе

ння 
заняття 

   Практична 12.  Нормативна 

грошова оцінка земель с/г 

призначення. Розрахувати вартість 
земельної ділянки із врахуванням 

балів бонітету агрогруп ґрунтів у 

межах ПСР Львівської області. 

 Практична 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-

стру /За ред. М.Г. Сту-
пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

проведе

ння 
заняття 

  Тема 13.  Ринок землі в Україні : 

види ринку та правове 

регулювання. Оренда землі: 
законодавство та сучасний стан. 

Проблеми ринку купівлі-продажу. 

 

  Лекція 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-

стру /За ред. М.Г. Сту-
пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

прове-

дення 
заняття 

   Практична 13.  Відшкодування 

втрат с/г та лісогосподарського 

виробництва при відчуження 
земельних ділянок. 

 Практична 1. Теоретичні основи дер-

жавного земельного када-

стру /За ред. М.Г. Сту-
пеня. - Львів, 2003. 341 с. 

2. Оцінка земель: 

підручник / за ред.. М.Г. 
Ступеня.  Київ, 2014. 373 с. 

2 год.   В день 

прове-

дення 
заняття 

  Тема 14.  Охорона земельних 

ресурсів України: законодавство, 

основні напрями та проблеми. 
Концепція еколого-безпечного 

землекористування. 

 

  Лекція 1.  Паньків З.П. Земельні 

ресурси: Навч. посібник. – 

Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. – 272 с.  

2. Паньків З.П. Еволюція 

землекористування в Ук-
раїні: монографія. – Львів, 

2012. – 188 с. 

2 год.   В день 

прове-

дення 
заняття 
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   Практична 14. Повноваження 

органів державної влади та 
місцевого самоврядування у галузі 

регулювання земельних відносин. 

 Практична 1. Паньків З., Наконечний 

Ю. Земельні ресурси. Пра-
ктикум: навч. посібник. – 

ЛНУ, 2020.  196 с. 

2. Паньків З. П. Земельні 

ресурси: навч.-метод. вка-
зівки. ЛНУ, 2008. – 96 с.. 

2 год.   В день 

прове-
дення 

заняття 

 


