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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором навчального закладу
«Кадастр природних ресурсів» складена відповідно до підготовки магістра галузі
знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та
землеустрій».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації та
введення кадастрів природних ресурсів, дані яких необхідні для сталого
землекористування.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Кадастр природних ресурсів»
базується на попередніх знаннях дисциплін «Галузеві кадастри», «Основи
земельного кадастру», «Землевпорядні вишукування» і забезпечує вивчення
дисциплін «Моніторинг та охорона земель».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи кадастру природних ресурсів.
2. Кадастр природно-ресурсного потенціалу України.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою викладання цього курсу є це ознайомлення студентів зі значенням
природних

ресурсів

у

житті

людини,

структурою

природно-ресурсного

потенціалу України, вивчення складових частин кадастрів природних ресурсів
держави та методів їх обліку і оцінки з метою отримання достовірних і
необхідних даних про їх правовий природний та господарський стан для
організації раціонального використання та охорони, ознайомлення з основними
законодавчими

та

нормативними

документами,

що

регламентують

функціонування кадастрів природних ресурсів.
1.2. Завданням дисципліни «Кадастр природних ресурсів» є вивчення структури
природно-ресурсного потенціалу України; складових частин кадастрів природних
ресурсів та завдань, які вони виконують; ознайомлення з просторовими
закономірностями розміщення природних ресурсів України, їхніми кількісними та

якісними характеристиками; ознайомлення з методами складання і ведення
кадастрів

природних

ресурсів;

вивчення

нормативно-правових

засад

використання природно-ресурсного потенціалу України; вивчення сучасного
стану кадастрів природних ресурсів та їх ролі у організації раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: теоретичні основи кадастру природних ресурсів; нормативно-правову
базу, яка забезпечує здійснення кадастру природних ресурсів; методичні
особливості ведення окремих кадастрів природних ресурсів; сучасні методи
оцінки природних ресурсів;
вміти: визначати основні категорії природних ресурсів; зображати територіальні
закономірності

природних

ресурсів

на

планово-картографічній

основі;

користуватися звітними та статистичними матеріалами Держгеокадастру України;
виділяти розташування обмежень щодо використання земельних ділянок;
визначати кадастровий номер земельної ділянки; читати кадастровий план
земельної ділянки; виділяти та аналізувати основні характеристики водного,
лісового та інших видів кадастрів; проводити природно-ресурсну регламентацію
використання територій для встановлення екологічно обґрунтованих видів
режимів її використання, лімітування і ліцензування природокористування.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Загальні положення до кадастру природних ресурсів. Державний земельний
кадастр. Лісовпорядкування, державний облік лісового фонду, державний лісовий
кадастр. Державний водний кадастр.

Змістовий модуль 2.
Кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Кадастр мінеральних
ресурсів.
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