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ВСТУП 

 
На сьогодні все більшого застосування набувають економічні методи 

регулювання земельних відносин, збільшується коло споживачів земельної 

інформації, і ще більше загострюються питання використання та охорони 

земель і відповідальності землекористувачів за їх використання.  

Державний земельний кадастр (ДЗК) ˗ одна із функцій загальної системи 

управління земельними ресурсами, його введено для забезпечення 

раціонального використання земельних ресурсів як  першоджерело 

матеріальних благ та обʼєкт оподаткування.  

Усе це висуває нові вимоги до змісту, якості і порядку одержання даних 

про правовий, природний і господарський стан земель, тобто до державного 

земельного кадастру. Тому навчальний план підготовки бакалавра зі 

спеціальності «Геодезія та землеустрій» передбачає вивчення навчальної 

дисципліни «Земельний кадастр» і, зокрема, виконання курсової роботи у 5 

семестрі для студентів денної та заочної форм навчання.  

«Земельний кадастр» – вибіркова навчальна дисципліна для підготовки 

студентів спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є державний земельний 

кадастр, його наповнення та порядок ведення. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Земельний 

кадастр» базується на знаннях з навчальних дисциплін «Землевпорядне 

креслення», «Геодезія», «Геодезичні  прилади», «Основи землевпорядкування 

та кадастру», «Земельне право». 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− категорії земельного фонду та їхні діагностичні ознаки; 

− структуру земельного фонду; 

− історичні етапи становлення та розвитку земельного кадастру в світі і 

Україні; 
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− законодавчі та нормативні документи, які регламентують функціонування 

земельного кадастру в Україні; 

− організаційну структуру, рівні та функції центрів державного земельного 

кадастру; 

− складові частини державного земельного кадастру та завдання, які вони 

виконують; 

− сучасний стан функціонування земельного кадастру в Україні та нагальні 

завдання його вдосконалення; 

вміти: 

− встановлювати місце розташування обмежень використання земель; 

− встановлювати кадастрові зони та оціночні райони; 

− встановлювати кадастрові номери адміністративно-територіальних 

одиниць; 

− виконувати геодезичне встановлення меж ділянок та погодження меж; 

− виконувати відновлення меж на місцевості та встановлення меж обтяжень 

та обмежень; 

− виготовлювати кадастровий план; 

− отримувати висновки органів земельних ресурсів та у справах 

будівництва і архітектури, складати документи на право власності; 

− визначати категорії земель, порядок їх використання, їх правовий режим. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Земельний 

кадастр» надасть можливість майбутнім фахівцям теоретичні знання вправно 

використовувати для розвʼязання практичних завдань на виробництві зі 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  
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1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

 

Основною метою курсової роботи є закріплення, узагальнення та 

поглиблення знань, одержаних студентами під час вивчення навчальної 

дисципліни, а також застосування цих знань під час розвʼязання практичних 

завдань у процесі майбутньої виробничої діяльності.. Під час виконання 

курсової роботи студент повинен оволодіти методологією та методикою 

оцінювання земель на території сільської (селищної) ради, за земельно-

кадастровими даними.  

Курсову роботу виконують відповідно до завдання, яке містить тему 

роботи, орієнтовний зміст пояснювальної записки (перелік питань, які 

підлягають розробці) і вихідні дані до роботи. Варіант завдання видає керівник 

курсового проектування. Курсова робота виконується згідно з графіком, 

наведеним у завданні.  

Виконання курсової роботи передбачає розв’язання таких завдань: 

– кадастрове зонування території сільської ради; 

– основний і поточний облік кількості земель; 

– якісний облік земель; 

– складання звіту про наявність і розподіл земель за власниками землі, 

землекористувачами та угіддями. 

Вихідними даними до роботи є: план території сільської ради, на якому 

відображені межі населених пунктів, межі землеволодінь, дорожня мережа, 

елементи гідрографії, контури угідь, їх площі, розподіл земель за формами 

власності в кольоровому зображенні; коди адміністративно-територіального 

устрою України; картограма агровиробничих груп ґрунтів; картограма 

кислотності ґрунтів; картограма забезпеченості ґрунтів поживними речовинами. 

Кожен студент має індивідуальний обʼєкт  для самостійного дослідження  

(територію сільської ради) і можливість консультування з керівником згідно з 

графіком на кафедрі.  
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2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконання курсової роботи передбачає етапи: 

− ознайомлення із завданням; 

− розв’язання завдань; 

− складання пояснювальної записки і оформлення графічної частини; 

− захист роботи. 

Перед початком виконання курсової роботи студент повинен опрацювати 

відповідні розділи підручників, законодавчі документи, нормативну та іншу 

літературу, провести огляд методик щодо виконання системи земельно-

кадастрових робіт, мати характеристику обʼєкта дослідження і сформувати 

бібліографічний список літератури. 

Після завершення опрацювання поставлених завдань студент робить 

відповідні висновки і вносить пропозиції, що стосуються вдосконалення 

методик виконання земельно-кадастрових робіт, їх документації та виконання 

курсової роботи. 

Під час складання пояснювальної записки за основу рекомендується 

взяти структуру курсової роботи, наведену у завданні. За згодою з керівником 

до неї можуть бути внесені зміни. Пояснювальна записка має містити: 

− титульну сторінку; 

− завдання; 

− зміст; 

− вступ; 

− основну частину (за розділами) з висновками; 

− список літератури. 

Титульну сторінку виконують відповідно до форми, яку наведено в 

додатку А.  

Завдання студент отримує у керівника курсової роботи. 

Зміст і порядок розв’язання завдань курсової роботи описані у наступних 

розділах цих методичних вказівок. 
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Зміст – перелік розділів та інших складових частин пояснювальної 

записки. До змісту належать структурні елементи документа у такій 

послідовності: вступ, найменування розділів і підрозділів основної частини, 

список літератури, додатки з їх позначенням і найменуванням. 

Виклад матеріалу має починатися зі вступу, у якому необхідно описати 

актуальність роботи, сучасний стан, основні проблеми створення і ведення 

земельного кадастру в Україні. 

Розділи основної частини повинні містити постановку проблеми та огляд 

літератури та законодавчої бази за темою; характеристику об’єкта дослідження; 

значення та завдання державного земельного кадастру на території заданої 

сільської ради; принципи організації основного та поточного земельного 

кадастру на території сільської ради; опис основних складових земельного 

кадастру: кадастрові знімання; кадастрове зонування території; облік кількості 

земель; облік якості земель; звіт про наявність і розподіл земель сільської ради 

за угіддями, власниками землі, землекористувачами та видами економічної 

діяльності.  

Після викладення суті роботи наводяться висновки та пропозиції, у яких 

оцінюють одержані результати і можливості їх застосування, пропозиції щодо 

виробництва та інші рекомендації, за результатами роботи. 

У кінці роботи подають список використаної літератури, або 

бібліографію. Бібліографічний опис складають відповідно до чинних стандартів 

з бібліотечної та видавничої справи з обов’язковим наведенням назв праць.  

Пояснювальна записка має містити 20–30 сторінок комп’ютерного тексту, 

формули, розрахунки, ілюстрації (схеми, діаграми) і таблиці. Графічні 

матеріали роботи взаємопов'язані з текстовою частиною, вони доповнюють одна 

одну і можуть входити до складу пояснювальної записки у вигляді додатків або 

у тексті. 
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3 ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ 

 

3.1 Законодавче забезпечення створення та ведення земельного 

кадастру в Україні та його складові 

Виконання курсової роботи починається з аналізу законодавчої бази 

забезпечення створення та ведення земельного кадастру в Україні,  аналізу 

літератури за темою роботи, нормативної та методичної бази бонітування 

ґрунтів, економічного та грошового оцінювання земель і можливості 

застосування цих земельно-кадастрових даних для практичних потреб. 

3.2 Характеристика об’єкта дослідження (сільської ради) 

Характеристика обʼєкта дослідження курсової роботи ˗ території сільської 

(селищної) містить: її площу; склад земельних угідь, які населені пункти є у 

складі та шляхи їх сполучення; кількість населення; віддаленість від районного 

й обласного центрів; наявність елементів гідрографії; характеристику території 

за природно-кліматичними умовами; наявність сільськогосподарських 

підприємств, які функціонують на території цієї ради, їх спеціалізація. 

3.3 Значення та завдання державного земельного кадастру на 

території сільської ради 

Значення та завдання державного земельного кадастру на території 

сільської ради необхідно визначати з урахуванням того, що його дані на цьому 

рівні є головною складовою частиною земельного кадастру нашої країни. 

Точність і достовірність даних земельного кадастру в нашій країні залежить від 

точності та достовірності первинної інформації цієї низової ланки. 

На рівні сільської (селищної) ради формуються і зберігаються необхідні 

відомості про земельні ділянки, розміщені на території цих рад, про розподіл їх 

серед власників землі та землекористувачів, правовий режим, кількісну і якісну 

характеристику, оцінку та вартість. Отже, на місцевому рівні ведеться 

державний земельний кадастр за всіма його складовими частинами. 

Студенту необхідно охарактеризувати зміст і сучасний стан ведення всіх 

цих складових частин земельного кадастру. 
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3.4 Організація основного та поточного земельного кадастру на 

території сільської ради 

Земельний кадастр (залежно від змісту і порядку проведення робіт) поділяється 

на два види:  

− основний (або первинний); 

− поточний (або наступний).  

Завданням основного (первинного) земельного кадастру є початкове 

одержання або уточнення відомостей про правовий, господарський і природний 

стан земель і занесення цих даних до земельно-кадастрових документів.  

Для основного обліку кількості земель збирають, аналізують і 

систематизують матеріали та документи, що містять відомості про загальні 

площі землеволодінь і землекористувань, що консолідують земельні ділянки та 

їх склад за угіддями. Основний облік земель проводять періодично після 

повторних знімань, з періодом, який визначається нормативним актом, або під 

час реалізації існуючих землеволодінь і землекористувань. 

Поточний облік – це виявлення і занесення до земельно˗кадастрових 

документів змін, що відбулися у використанні земель після проведення 

основного обліку. 

Основний і поточний земельні кадастри – взаємозвʼязані етапи 

земельного кадастру. Основний кадастр створює підстави для ведення 

поточного, визначає сферу його дії.  

Поточний кадастр, оновлюючи і доповнюючи відомості основного, 

систематично підтримує дані про землю в актуальному стані. 

Зібрані матеріали аналізують щодо їх повноти й достовірності. У разі 

необхідності проводять корегування матеріалів або виконують додаткові 

роботи для одержання інформації, якої бракує. 

3.5 Кадастрові знімання 

Обліку земель передують кадастрові знімання. Основними чинниками, 

що визначають всі параметри кадастрових знімань, є вимоги до точності й 

детальності земельно˗облікових одиниць, які зумовлені зростанням значення 
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землі в ринковій економіці, особливо з огляду на оподаткування її власників і 

землекористувачів та купівлі˗продажу землі. 

Кадастрове знімання охоплює: 

– геодезичне встановлення меж земельної ділянки; 

– погодження меж земельної ділянки із суміжними власниками землі та 

землекористувачами; 

– відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 

– установлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та 

обмеження щодо використання землі; 

– виготовлення кадастрового плану; 

– розробку технічного завдання на виконання робіт;  

– підготовку робочого кадастрового плану (схеми) виконання робіт;  

– збирання, вивчення забезпечення правовими земельно-кадастровими та 

планово-картографічними матеріалами.  

Вивченню й аналізу підлягають графічні, текстові та правові документи 

на земельні ділянки, матеріали попередніх знімань, наявні кадастрові плани, 

топокарти та карти найбільших масштабів. На підставі зібраних і 

проаналізованих матеріалів складається технічне завдання на виконання робіт, 

у якому вказують:  

– черговість виконання обстежень та кадастрових знімань земельних 

ділянок;  

– способи виконання знімань;  

– необхідність установлення обмежень (обтяжень) щодо використання 

земельних ділянок;  

– вимоги до оформлення документації.  

На підставі наявних планово-картографічних матеріалів створюються 

робочі кадастрові плани (схеми) та готують договір на проведення робіт. За 

наявності необхідних матеріалів роботи проводяться в такому порядку:  

– на планово-картографічний матеріал наносяться межі земельних ділянок і 

кадастрових зон та їхні номери (у населених пунктах);  
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– наносяться межі кварталів та їхні номери;  

– наносяться межі зон обмежень і обтяжень щодо використання земельних 

ділянок. 

Кадастровий план земельної ділянки складають у масштабі, який 

забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів. На план наносять: 

– межі земельної ділянки з описом суміжних власників і 

землекористувачів; 

– поворотні точки меж земельних ділянок; 

– лінійні промірювання між точками по межах земельної ділянки; 

– усі лінії, які є суходільними межами; 

– річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші елементи рельєфу, що 

збігаються з межами земельної ділянки; 

– межі вкраплених земельних ділянок сторонніх власників і 

землекористувачів; 

– межі зон обмежень (обтяжень) щодо використання земельної ділянки. 

3.6 Кадастрове зонування 

Кадастрове зонування – це одна зі складових частин державного 

земельного кадастру. Відповідно до статті 197 Земельного кодексу України 

кадастрове зонування охоплює: 

а) місця розташування обмежень щодо використання земель; 

б) межі кадастрових зон і кварталів; 

в) межі оцінних районів і зон; 

г) кадастрові номери (території адміністративно-територіальної одиниці). 

Обмеження на використання землі – це перелік дій (право третіх осіб), 

що обмежують права власника або користувача щодо розпорядження або 

користування земельною ділянкою. 

Земельним кодексом України (ст. 90, 91, 95, 96) установлено права та 

обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів. 

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором 

через установлення: 
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а) заборони на передачу в оренду (суборенду); 

б) умов прийняття спадщини тільки визначеними спадкоємцями; 

в) заборони на провадження окремих видів діяльності; 

г) заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, 

ландшафту та зовнішнього вигляду нерухомого майна; 

д) умови дотримання природоохоронних вимог або виконання 

визначених робіт; умови надавати право полювання, вилову риби, збирання 

дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в 

установленому порядку; 

є) інших зобов’язань, обмежень або умов. 

Особливим видом обмеження прав на землю, дія якого «прив’язана» до 

землі, є обтяження земельної ділянки. 

Обтяження на використання землі – це право на земельну ділянку, у 

тому числі право на заставу, оренду, сервітути, обмеження, обов’язки за 

договором, рішення суду про передачу прав та інші встановлені 

законодавством права щодо землі. 

Одним з випадків установлення обтяження земельної ділянки є 

використання її як об’єкта застави (іпотеки), за якої встановлюються 

обмеження щодо розпоряджання земельною ділянкою її власником на період до 

виконання іпотекодавцем свого іпотечного боргового зобов’язання. Обтяження 

земельної ділянки може бути і у разі встановлення земельного сервітуту, а 

також накладення за рішенням суду заборони щодо відчуження земельної 

ділянки для забезпечення позову тощо. 

Земельний сервітут ‒ право обмеженого користування чужою земельною 

ділянкою або її частиною. Таке право може бути встановлене на користь 

власника сусідньої земельної ділянки (земельні сервітути) або на користь 

певної особи (особисті сервітути). Земельний сервітут обмежує право власності 

на землю чи право користування нею. Земельний сервітут установлюється за 

рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, договорами 

(угодами) між власниками земельних ділянок, рішенням суду. Він може 
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полягати у праві проходу або проїзду через чужу земельну ділянку, 

прокладанні та експлуатації ліній електропередач, звʼязку і трубопроводів та ін. 

Земельний сервітут обмежує право власності на земельну ділянку і є 

безстроковим. 

Об’єктами кадастрового зонування є зони особливого режиму 

використання земель:  охоронна зона;  зона санітарної охорони; прибережна 

захисна смуга;  зона особливого режиму;  санітарно˗захисна зона; шумова зона;  

обмеження, обтяження і земельні сервітути; зони мінімальних відстаней; зони 

теплових мереж. 

Уся інформація відображається на кадастровому плані обмежень і 

обтяжень (КПОО). 

Кадастровий план обмежень і обтяжень є окремою частиною чергового 

кадастрового плану і використовується для розмежування земель державної та 

комунальної власності, підготовки технічної документації, що посвідчує право 

власності на землю і у разі доповнень у раніше видані правоустановлювальні 

документи на землю, проведення грошового оцінювання землі, здійснення 

контролю за дотриманням режиму використання земель, проведення робіт із 

землеустрою, розробки містобудівної документації. 

Кадастровий план обмежень і обтяжень складають для одержання 

достовірної графічної та аналітичної інформації про наявність, склад, 

місцерозташування обʼєктів з особливим режимом використання земель і меж 

зон особливого режиму землекористування (ЗОРЗ) навколо таких обʼєктів з 

урахуванням типів землекористування та обмежень щодо використання 

земельних угідь у межах цих зон, для гарантування прав власників землі та 

формування системи управління земельними ресурсами. 

Особливий режим використання земель ‒ це режим землекористування, 

що обмежує певні види господарської або правової діяльності на території 

ЗОРЗ для гарантування прав власників землі, захисту населення від шкідливого 

впливу промислових та інших обʼєктів, що мають спеціальний режим 

виробничої діяльності. Визначення і встановлення спеціального режиму 
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використання земельних ділянок здійснюють органи виконавчої влади або 

органи місцевого самоврядування, а також власники земельних ділянок. Типи 

зон особливого режиму використання земель: охоронна зона, зона санітарної 

охорони, водоохоронна зона, прибережно-захисна смуга, санітарно-захисна 

зона, зона особливого режиму, шумова зона. 

На КПОО показують: 

– межі адміністративно-територіальних утворень (АТУ), земельні ділянки в 

межах населеного пункту та поза його межами, квартали та зони, їхні 

кадастрові номери; 

– обʼєкти, що мають особливий режим землекористування; 

– межі зон обтяжень і обмежень. 

Для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи 

ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних 

ділянок, об’єктів нерухомості та прав на них, можливостей ефективної обробки 

та управління інформацією, підтримки інформаційного зв’язку з іншими 

галузевими кадастрами та інформаційними системами запроваджуються 

кадастрові номери земельних ділянок для їх однозначної ідентифікації в базах 

даних і на кадастрових планах. 

Основним критерієм формування структури кадастрового номера є 

забезпечення його унікальності в межах України протягом усього періоду 

існування земельної ділянки. 

Кадастровий номер земельної ділянки ‒ індивідуальний цифровий код 

(номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, 

присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і 

зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки [2]. 

В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера 

земельній ділянці. 

Кадастровий номер присвоюють земельній ділянці незалежно від форми 

власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи 

до іншої,  виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну 
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ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не 

змінюється. 

У разі поділу чи об’єднання земельній ділянці присвоюють новий 

кадастровий номер. При цьому попередній отримує статус архівного і надалі не 

використовується. 

Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні 

органи Держгеокадастру. 

Плату за присвоєння кадастрового номера земельній ділянці не стягують. 

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки 

визначаються на підставі: 

1) індексної кадастрової карти ‒ графічне зображення кадастрових зон і 

кварталів, розташованих у межах адміністративно-територіальних утворень 

(село, селище, місто, район), із зазначенням їх номерів; 

2) чергового кадастрового плану ‒ графічне зображення земельних 

ділянок, розташованих у межах кадастрових зон і кварталів, адміністративно-

територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням номерів 

кадастрових зон і кварталів, їх меж, розмірів і кадастрових номерів земельних 

ділянок, меж земельних угідь і сервітутів, територіальних зон; 

3) даних, що містяться в державному реєстрі земель; 

4) відомостей про обробку теодолітного ходу та визначення координат 

поворотних точок меж земельної ділянки; 

5) плану меж земельної ділянки, або кадастрового плану земельної 

ділянки, складеного за результатами кадастрового знімання ‒ аналітичне 

графічне зображення (зображення, що містить конкретні неузагальнені або 

мало узагальнені показники) зовнішніх меж земельної ділянки, земельних угідь 

і земель, обмежених у використанні та обмежених (обтяжених) правами інших 

осіб. 

3.7 Облік кількості земель 

Облік кількості земель як складова ДЗК виконує свою особливу місію, що 

полягає в урахуванні землі як просторового базису і його окремих частин через 
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площу. Завдяки земельному обліку держава має змогу визначити розмір 

земельного фонду, за складом правовими, якісними, господарськими та іншими 

ознаками, незалежно від категорії, призначення, окремо чи сукупність у межах 

будь-якого територіального утворення або країн загалом. 

Державний облік земель проводять за фактичним станом використання 

угідь на підставі якісних картографічних матеріалів і даних обліку поточних 

змін, виявлених у натурі і відображених графічним способом на земельному 

плані. 

Земельно-облікові роботи вимагають детального, наполегливого і 

цілеспрямованого вивчення земельного фонду в усіх його структурних 

підрозділах за всіма одиницями та елементами в документах обліку. 

Основною  земельно-обліковою одиницею є земельна ділянка як частина 

земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами, яка має кадастровий номер. 

Усі земельні ділянки якісно є неоднорідними. Вони мають різні 

властивості та якості, які враховують для їх використання і стосуються різних 

угідь. Тому облік у межах земельної ділянки (землеволодіння, 

землекористування) ведуть за угіддями. 

Угіддя  – основний елемент земельного кадастру, а відповідно й обліку 

земель. Детальна класифікація земельних угідь відтворена в Інструкції з 

ведення ДЗК – державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. 

Точність ведення основного обліку кількості земель залежить від того 

середовища, де його проводять, а саме в межах населеного пункту та поза 

межами населеного пункту. У населених пунктах облік проводять до 1 м2 

(тобто з точністю чотири знаки після коми). За межами населених пунктів на 

землях громадян – до 1 м2, а у всіх інших несільськогосподарських угіддях ˗ з 

точністю до 0,1 га. 

Основний облік земель проводять на підставі якісного картографічного 

матеріалу земельних ділянок, землеволодінь, землекористувань, населеного 

пункту чи сільської (селищної) ради. Щоб отримати відомості про площу 
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окремої земельної ділянки за видами угідь, необхідно відповідно до прийнятої 

їх класифікації занести земельні ділянки до того чи іншого угіддя, розділити їх 

на окремі контури. Кожний контур угіддя позначається визначеними номерами 

і має площу. Щоб обчислити площу землеволодіння чи землекористування за 

угіддям, яке складається з кількох земельних ділянок, необхідно звести в одну 

таблицю і підвести підсумок. Така таблиця – це контурна відомість. Оскільки в 

обліку земель розрізняють землі в межах населених пунктів і поза їх межами, то 

й контурна відомість складається в межах і поза межами населених пунктів 

Відповідно до Положення «Про порядок ведення державного земельного 

кадастру» виконкоми сільських, селищних і міських рад подають звітні дані 

про кількість земель, у яких має міститися зведена інформація про наявність і 

розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями. Для цього 

складають зведену експлікацію земель, де зліва подають перелік власників і 

землекористувачів, а в горі виділяють графи із зазначенням загальної площі 

земель та площі земельних угідь. 

Зведену експлікацію земель складають на основі експлікації окремих 

власників землі та землекористувачів, ураховуючи землі запасу, резервного 

фонду і загального користування, які не надані у власність чи постійне 

користування. Таку зведену експлікацію в межах конкретної ради 

використовують для складання звіту з кількісного обліку земель. 

Вірогідність даних кількісного обліку земель забезпечують контрольним 

заходом – поточним (графічним) обліком, який виконують на якісній 

картографічній основі, ураховуючи зміни, які відбулися в межах, площах і 

контурах землеволодінь, землекористувань у поточному році, і систематично 

показуючи їх у картографічному матеріалі. 

Зміни виявляють у результаті обстежень, знімань контурів, замірювань і 

обчислень площ; з урахуванням цих змін щорічно складають експлікацію 

земель. 

Облік меліорованих земель (зрошуваних, осушуваних) має деякі 

особливості. Меліоровані землі займають значні площі і мають відмінності в їх 
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розташуванні. Зрошувані землі – це ті, які містять мережу зрошуваних каналів, 

систем тощо. Осушувані – це ті, на яких розміщена мережа осушувальних 

каналів, систем тощо. Зрошування можуть проводити на вже осушених площах. 

В обліку зрошуваних земель виокремлюють раніше осушені землі. В обліку 

осушених земель ураховують окремо землі, осушені закритим дренажем, і 

площі з двохстороннім регулюванням водного режиму. 

3.8 Облік якості земель 

Облік земель відповідно до Земельного кодексу України (ст. 203) є двох 

видів: облік кількості земель, облік якості земель. 

Обидва є складовими Державного земельного кадастру. Відмінність між 

ними полягає в тому, що перший характеризує земельні ділянки за площею та 

складом угідь, а другий відображає відомості, які характеризують земельні 

угіддя, за природними та набутими природними властивостями, що впливають 

на їх родючість, а також за станом забруднення. Ці природні властивості 

суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур. 

Якісний облік земель передбачає: 

− класифікацію всіх земель сільськогосподарського призначення за 

придатністю з виокремленням особливо цінних земель; 

− характеристику ґрунтів за товщиною гумусового горизонту, вмістом 

гумусу і рухомими поживними речовинами, гранулометричним складом 

ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, камʼянистістю, заболоченістю, 

засоленістю, кислотністю, перезволоженістю, забрудненістю продуктами 

хімізації, у тому числі радіонуклідами; 

− характеристику культурно-технічного стану природних кормових угідь; 

− класифікацію земель населених пунктів, що проводиться за 

функціональним призначенням згідно з містобудівною документацією 

населених пунктів; 

− характеристику земель населених пунктів за інженерно-геологічними 

умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та 
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природоохоронною інфраструктурою, об’єктами оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення. 

Отже, для проведення якісного обліку спочатку необхідно мати 

класифікацію земель та їх характеристику, а потім вже за класифікаційними та 

характерними ознаками обліковувати їх. Класифікація земель є 

основоутворювальним заходом. Для її проведення необхідно дуже добре знати 

земельний фонд країни, щоб обґрунтовано закріпити всі його структурні 

підрозділи, порівняти між собою елементи цих підрозділів за притаманними їм 

властивостями і вже на цій підставі визначити їхню якість. 

3.9  Звіт про наявність і розподіл земель сільської ради за угіддями, 

власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності 

Інформаційною базою, за допомогою якої можна надати загальну 

характеристику земель адміністративно-територіальних утворень і держави 

загалом, проаналізувати наявність і ефективність усіх земель України, показати 

ефективність земельних перетворень, зміни форм власності на землю тощо, є 

офіційні дані державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. 

Поряд із веденням земельно-облікових документів система державного 

земельного кадастру передбачає складання земельно-звітних документів, тобто 

ведення державно-статистичної звітності з кількісного обліку земель, яка 

складає систему земельно-звітних документів, що охоплюють уесь земельний 

фонд країни, у межах усіх адміністративно-територіальних одиниць країни. Її 

ведуть щорічно. Така звітність містить характеристику земельного фонду за 

категоріями, власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами 

економічної діяльності. Особливу увагу звертають на достовірність наданих 

відомостей. 

Структура ведення державної статистичної звітності  

Державну статистичну звітність ведуть у складі державного земельного 

кадастру на трьох рівнях: місцевому (базовому); регіональному; національному. 

Форми державної статистичної звітності з кількісного обліку земель у 

межах ієрархічної структури розроблені з урахуванням функцій, які виконують 
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на певному рівні управління земельними ресурсами. На базовому (місцевому) 

рівні – на рівні села, селища, міст районного підпорядкування – у межах 

адміністративно-територіальних одиниць районів, у м. Київ, м. Севастополь, 

міст обласного значення. Значення земельно-кадастрової інформації забезпечує 

виконання всіх технологічних, економічних і екологічних функцій. Тому набір 

кількісних показників максимально розширений і достатній для вирішення 

відповідних питань управління земельними ресурсами землеволодінь і 

землекористувань. 

Земельно-статистична діяльність – найважливіша ланка статистичної 

діяльності країни (на місцевому рівні). Земельно-статистична звітність, яка 

надходить із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) 

рад, не створює повного уявлення про стан земельного фонду району, оскільки 

ця інформація є розрізненою. Тому на її підставі складають звітно-облікові 

документи району, які охоплюють весь його земельний фонд у 

систематизованому й узагальненому вигляді та мають велике значення для 

забезпечення споживачів земельно-кадастровою інформацією. 

Земельно-статистична звітність на регіональному рівні – це зведення 

статистичних даних базового рівня. Вона не виконує фіскальних функцій, а є 

інструментом напрацювання та прийняття регіональних соціально-економічних 

рішень, пов’язаних з кадастром територій і формування екологічних програм з 

охорони земель. 

На національному рівні (Україна загалом) досягає найвищого ступеня 

можливе скорочення обсягів показників, які характеризують кількісний стан 

земель. Відповідно до рівнів статистичної звітності визначена також її точність 

– чим вищий рівень, тим менша точність. 

Звітно-облікові документи 

Форми звітності та їх зміст регламентує Інструкція щодо заповнення 

державно-статичної звітності з кількісного обліку земель, затверджена Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 30.12.2015  № 337. 
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Відповідно до цієї інструкції державно-статична звітність з кількісного 

обліку земель охоплює: 

– форму звітності № 11-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням і формами власності»; 

– форму звітності № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за 

власниками та користувачами, формами власності»; 

– форму звітності № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні 

ділянки за цільовим призначенням та угіддями»; 

– форму звітності № 16-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за 

власниками та угіддями». 

Кожна з вищезазначених форм має затверджену Інструкцію щодо її 

заповнення. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

забезпечує  перенесення даних застарілої державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) до 

передбаченої зазначеним наказом звітності з кількісного обліку земель (форми 

№№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем). 

Звіт  про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами 

власності (форма № 11-зем (квартальна) 

Ця форма відображає поділ земель за категоріями, земельних ділянок за 

їх цільовим призначенням, за формами власності на землю, кількість 

власників/користувачів, кількість і площу земельних ділянок, що перебувають у 

власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб.  

Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох 

розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому ˗ розділ 1 

форми № 11-зем, у тому числі в межах населених пунктів ˗ розділ 2 форми      

№ 11-зем. 

Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 11-зем 

(квартальна) складається: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/43/f453220n124.xls


 23 

– на рівні районів, міст обласного значення ˗ державними кадастровими 

реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (далі ˗ Держгеокадастр) у районах, містах 

обласного значення; 

– на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Київ і Севастополь ˗ 

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів 

Держгеокадастру в областях, місті Київ, Міжрегіонального управління 

Держгеокадастру в місті Херсон та Автономній Республіці Крим; 

– по Україні в цілому ˗ державними кадастровими реєстраторами 

Держгеокадастру. 

Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, 

формами власності (форма № 12-зем (річна) 

Ця форма відображає кількість власників/користувачів, кількість і площу 

земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні фізичних та 

юридичних осіб, за організаційними формами суб’єктів економіки, 

визначеними відповідно до Статистичного класифікатора організаційних форм 

суб’єктів економіки, затвердженого наказом Державної служби статистики 

України від 29 вересня 2014 року № 271 «Про затвердження Статистичного 

класифікатора організаційних форм субʼєктів економіки (СКОФ)» (далі ˗ 

СКОФ), видами економічної діяльності, визначеними відповідно до 

національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної 

діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 11 листопада 2010 року      

№ 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» (зі 

змінами), із зазначенням кодів на рівні класу (далі ˗ КВЕД), формами власності 

на землю. Форма звітності складається окремо для кожного виду цільового 

призначення земель. 

Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох 

розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому ˗ розділ 1 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/43/f453221n145.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0271832-14/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0271832-14/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0457609-10
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форми № 12-зем, у тому числі в межах населених пунктів ˗ розділ 2 форми      

№ 12-зем. 

Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 12-зем 

(річна) складається: 

– на рівні районів, міст обласного значення ˗ державними кадастровими 

реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (далі ˗ Держгеокадастр) у районах, містах 

обласного значення; 

– на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Київ і Севастополь ˗ 

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів 

Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління 

Держгеокадастру у місті Херсон та Автономній Республіці Крим; 

– по Україні в цілому ˗ державними кадастровими реєстраторами 

Держгеокадастру. 

Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями 

(форма 15-зем (квартальна) 

Ця форма відображає розподіл земель за категоріями та земельних 

ділянок за їхнім цільовим призначенням, за видами земельних угідь, кількість 

власників, кількість і площу земельних ділянок, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб. 

Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох 

розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому ˗ розділ 1 

форми № 15-зем, у тому числі в межах населених пунктів ˗ розділ 2 форми № 

15-зем. 

Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 15-зем 

(квартальна) складається: 

– на рівні районів, міст обласного значення ˗ державними кадастровими 

реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру (далі ˗ Держгеокадастр) у районах, містах 

обласного значення; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0134-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/43/f453222n137.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-16/paran3#n3


 25 

– на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Київ та 

Севастополь ˗ державними кадастровими реєстраторами територіальних 

органів Держгеокадастру в областях, місті Київ, Міжрегіонального управління 

Держгеокадастру у місті Херсон та Автономній Республіці Крим; 

– по Україні в цілому ˗ державними кадастровими реєстраторами 

Держгеокадастру. 

Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями  

(форма № 16-зем (річна) 

Ця форма відображає кількість власників, кількість і площу земельних 

ділянок, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, за 

організаційними формами суб’єктів економіки, визначеними відповідно до 

Статистичного класифікатора організаційних форм суб’єктів економіки, 

затвердженого наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 

2014 року № 271 «Про затвердження Статистичного класифікатора 

організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ)» (далі ˗ СКОФ), видами 

економічної діяльності, визначеними відповідно до національного 

класифікатора ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної діяльності», 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 11 листопада 2010 року № 457 «Про 

затвердження та скасування національних класифікаторів» (зі змінами), із 

зазначенням кодів на рівні класу (далі ˗ КВЕД), видами земельних угідь. Форма 

звітності складається окремо для кожного виду цільового призначення земель. 

Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох 

розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому ˗ розділ 1 

форми № 16-зем, у тому числі в межах населених пунктів ˗ розділ 2 форми      

№ 16-зем. 

Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 16-зем 

(річна) складається: 

– на рівні районів, міст обласного значення ˗ державними кадастровими 

реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/43/f453225n177.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0271832-14/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/vb457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0457609-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0136-16/paran3#n3


 26 

геодезії, картографії та кадастру (далі ˗ Держгеокадастр) у районах, містах 

обласного значення; 

– на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києв і Севастополь 

˗ державними кадастровими реєстраторами територіальних органів 

Держгеокадастру в областях, місті Києв, Міжрегіонального управління 

Держгеокадастру у місті Херсон та Автономній Республіці Крим; 

– по Україні в цілому ˗ державними кадастровими реєстраторами 

Держгеокадастру. 

Для того, щоб забезпечити своєчасне надходження та операційне 

використання інформації, передбачається чітко визначений порядок 

виготовлення і подання звітної документації. Це зазначено в положенні «Про 

порядок ведення державного земельного кадастру». Виконуючи курсову 

роботу, студент працює на початковому етапі, коли інженери-землевпорядники 

сільських, селищних, міських виконкомів рад складають звітно-облікову 

документацію за виготовленими формами та передають сільським, селищним, 

міським (міста районного підпорядкування) радам, а також міським і районним 

відділам земельних ресурсів. 
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4 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Загальними вимогами до написання курсової роботи є: чіткість і 

лаконічність, послідовність викладення матеріалу, точність формулювань, 

конкретність викладення результатів роботи, обґрунтованість викладення 

результатів роботи, висновків, рекомендацій і пропозицій. 

Пояснювальна записка оформляється на стандартних білих аркушах 

паперу формату А4 (210×297 мм) відповідно до правил оформлення наукової, 

методичної та технічної документації [21]. Обсяг курсової роботи становить   

20˗30 сторінок. 

Текст титульної сторінки має бути набраний шрифтом Times New Roman 

розміром 14 пт через півтора інтервала (додаток А). Назву теми курсової 

роботи потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Текст роботи повинен бути 

набраний шрифтом Times New Roman розміром 14 пт через півтора інтервала 

на одному боці стандартного аркуша білого паперу формату А4. Сторінки 

курсової роботи повинні мати такі поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 

15 мм, нижнє – 20 мм. Таблиці, рисунки, креслення та схеми мають бути 

виконані на стандартних аркушах формату А4. 

Пояснювальна записка має бути зшитою. Усі сторінки роботи, у тому 

числі ілюстрації та додатки, нумеруються від титульної сторінки до останньої 

сторінки без пропусків, повторень, літерних додавань. Першою сторінкою 

вважається титульна сторінка, на ньому цифра «1» не ставиться, на наступній 

сторінці проставляється цифра «2» і т. д. Номер друкується праворуч верхнього 

поля сторінки. На останній сторінці студент ставить підпис і дату завершення 

роботи. 

Оформлена у вигляді пояснювальної записки курсова робота подається на 

перевірку не менше, ніж за два тижні до початку сесії. 
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5 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Якщо курсова робота відповідає вимогам до змісту та оформлення, 

студент допускається до її захисту. Курсова робота, виконана з порушеннями 

вказаних вимог, повертається на доопрацювання. 

Захист курсової роботи проходить публічно, перед комісією у складі 

двох˗трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи. Під час 

захисту роботи студент повинен відповісти на питання, що стосуються 

теоретичних і практичних аспектів вивчення навчальної дисципліни. 

90-100 балів за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Відмінно» за 

національною шкалою і «Відмінно (А)» за шкалою ЕСТS) ставиться, якщо 

курсова робота виконана своєчасно, повністю відповідає всім вимогам щодо 

змісту, якісно оформлена, а студент творчо підійшов до розв’язання 

поставлених завдань і під час захисту виявив досконале володіння матеріалами 

роботи, логічно та послідовно викладав матеріал, кваліфіковано відповідав на 

задані йому питання, наводив приклади. 

82˗89 балів за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Добре» за 

національною шкалою і «Дуже добре (В)» за шкалою ЕСТS) ставиться, якщо 

курсова робота виконана своєчасно, повністю відповідає всім вимогам щодо 

змісту, якісно оформлена, а студент під час захисту виявив досконале володіння 

матеріалами роботи, логічно викладав матеріал, надав розгорнуті відповіді на 

задані йому питання. 

74˗81 балів за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Добре» за 

національною шкалою і «Добре (С)» за шкалою ЕСТS) ставиться, якщо курсова 

робота виконана своєчасно, у цілому відповідає вимогам щодо змісту, добре 

оформлена, а студент під час захисту логічно викладав матеріал, 

продемонстрував обов’язковий мінімум знань і вміння застосовувати їх у 

стандартних ситуаціях. 

64˗73 балів за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Задовільно» за 

національною шкалою і «Задовільно (D)» за шкалою ЕСТS) ставиться, якщо 
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курсова робота виконана несвоєчасно, але в цілому відповідає вимогам щодо 

змісту, добре оформлена, а студент володіє термінологією, відтворює значну 

частину вивченого матеріалу. 

60˗63 бали за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Задовільно» за 

національною шкалою і «Достатньо (Е)» за шкалою ЕСТS) ставиться, якщо 

курсова робота виконана несвоєчасно, але в цілому відповідає вимогам щодо 

змісту й оформлення, а студент частково володіє термінологічним апаратом, 

відтворює частину вивченого матеріалу. 

35˗59 бали за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Незадовільно» 

за національною шкалою і «Незадовільно (FX)» за шкалою ЕСТS) ставиться, 

якщо курсова робота виконана несвоєчасно, але в цілому відповідає вимогам 

щодо змісту й оформлення, а студент знає окремі терміни, факти або зв’язки 

між ними. 

1˗34 бали за 100-бальною рейтинговою шкалою (оцінка «Незадовільно» 

за національною шкалою і «Неприйнятно (F)» за шкалою ЕСТS) ставиться, 

якщо курсова робота виконана несвоєчасно, не за завданням, не відповідає 

вимогам щодо змісту й оформлення, або під час захисту виявилася повна 

несамостійність виконання, студент не показав розуміння основних термінів, 

положень, не зміг відповісти на суттєві питання щодо роботи. 

В окремих випадках, якщо робота виконана не за завданням, якщо за 

змістом вона не відповідає більшій частині вимог, якщо під час захисту 

виявилася повна несамостійність виконання, якщо студент не показав 

розуміння основних термінів, положень, не зміг відповісти на прості питання 

щодо роботи, видається нове завдання. 
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