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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Методологія кадастру нерухомості» є обов’язковою 

навчальною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців зі 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Викладається на п’ятому курсі, в 

дев’ятому семестрі. На вивчення навчальної дисципліни передбачено 7 кредитів 

ECTS, 210 годин. Форма підсумкового контролю – іспит.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Методологія кадастру 

нерухомості» полягає в ознайомленні студентів з питаннями законодавчого 

регулювання кадастру нерухомості та формування в них здатності аналітичного 

осмислення нормативно-правового забезпечення кадастрових систем.  

Завдання навчальної дисципліни «Методологія кадастру нерухомості» – 

сформувати у студентів навички опрацювання нормативно-правової 

документації з питань кадастру нерухомості та її використання у практичній 

діяльності. 

Навчальна дисципліна «Методологія кадастру нерухомості» базується на 

попередніх знаннях дисциплін бакалаврату «Земельний кадастр», «Міський 

кадастр», «Галузеві кадастри», «Комплексна оцінка землі та нерухомості»; 

логічно пов’язана з навчальною дисципліною магістратури «Кадастр 

природних ресурсів». 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати законодавчі й нормативні акти з питань кадастру нерухомості; 

основні наукові публікації в галузі нормативно-правового забезпечення 

кадастрових систем; принципи реєстрації прав власності на нерухоме майно; 

уміти самостійно опрацьовувати й аналізувати правовстановлювальні 

документи з питань кадастру нерухомості; орієнтуватись у вітчизняних і 

зарубіжних публікаціях стосовно реєстрації нерухомості; використовувати 

нормативно-правову документацію у практичній діяльності; організовувати і 

здійснювати процес реєстрації прав власності на нерухоме майно. 

 Фундаментальні знання з дисципліни «Методологія кадастру 

нерухомості» необхідні студенту для успішного засвоєння знань і набуття 

практичних навичок і вмінь, передбачених програмою підготовки фахівця з 

геодезії та землеустрою. 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та критично аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

ЗК 10. Здатність навчатися, сприймати набуті знання у сфері геодезії, 

землеустрою, картографії, фотограмметрії, геоінформатики та інтегрувати їх з 

уже наявними. 

Фахові компетентності: 

ФК 4. Знання законодавчого та нормативного забезпечення реєстрації 

нерухомості, процедур реєстрації прав на нерухоме майно. 

ФК 14. Використання відповідної термінології та форм вираження у 

професійній діяльності. 
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ФК 17. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін суміжних інженерних галузей. 

Компетентності ЗК 3, ЗК 10, ФК 4 набуваються на лекціях і практичних 

заняттях, а компетентності ФК 14, ФК 17 – на практичних заняттях. 

У підсумку навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2. Вміти аналізувати законодавчі та нормативні акти у професійній 

діяльності; вміти оцінювати коректність реєстраційних документів. 

ПРН 6. Вміти аналізувати і вибирати оптимальні варіанти обробки, 

введення та редагування просторових кадастрових даних, оцінювати результати 

просторового аналізу даних. 

ПРН 8. Вміти користуватись державним реєстром прав на нерухомість, 

вести реєстраційну справу, складати документи для державної реєстрації прав на 

нерухомість згідно з вимогами чинного законодавства. 

Команда викладачів готова надати будь-яку допомогу електронним 

зв’язком (електронною поштою) та очно у зазначений час консультації з курсу 

навчальної дисципліни. 

 

Анотація програми та основні модулі навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи реєстрації нерухомості. 

 Тема 1. Вступ. 

1.1. Поняття нерухомості. 1.2. Підпорядкованість об’єктів 

нерухомості за видами кадастру та галузями господарства. 

1.3. Державність характеру кадастру нерухомості.  

Тема 2. Законодавчо-правове та інформаційне підґрунтя кадастру 

нерухомості. 

2.1. Систематика та перелік законодавчих і нормативних актів з 

питань кадастру нерухомості. 2.2. Інформаційна база кадастру 

нерухомості. 2.3. Ієрархічні рівні законодавчого регулювання 

кадастру нерухомості та їх повноваження.  

 Тема 3. Нормативно-правові основи реєстрації нерухомості. 

3.1. Законодавче забезпечення роботи реєстратора. 3.2. Методологія 

реєстрації нерухомості. 

 Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації нерухомості. 

Тема 4. Процедура реєстрації прав власності на нерухомість. 

4.1. Особливості прийняття й оформлення документів на державну 

реєстрацію прав. 4.2. Прийняття рішення стосовно можливості 

реєстрації. 4.3. Внесення записів до реєстру прав.  4.4. Надання 

витягу з реєстру прав та інформації про зареєстровані права. 

  

Теми практичних занять 

1. Аналіз правовстановлювальних документів з реєстрації нерухомого 

майна. 

2. Опрацювання та аналіз законодавчих і нормативних актів України з 

питань кадастру нерухомості. 
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3. Пошук та опрацювання наукових публікацій в галузі реєстрації 

нерухомості  на цифрових носіях державного інформаційного фонду та в 

каталогах бібліотек КрНУ і міста. 

4. Процедура приймання документів на реєстрацію прав та підготовки 

рішення про реєстрацію. 

5. Оформлення витягу з реєстру прав та інформації про зареєстровані 

права. 

6. Ведення словників реєстру прав власності на нерухоме майно. 

 

Індивідуальне завдання 

 Контрольна робота з виконання завдань реферативного й аналітичного 

плану, акцентованих на опрацювання законодавчих і нормативних актів з 

питань кадастру нерухомості та вітчизняних і зарубіжних публікацій стосовно 

реєстрації нерухомості. 

Методи навчання 

У ході лекційних і практичних занять задіяні методи проблемного 

викладу (аналіз законодавчо-нормативних актів і правовстановлювальних 

документів, написання рефератів, анотування наукових джерел) і евристичні 

бесіди (як частково-пошуковий метод).  

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Рекомендована базова навчальна література: 

1. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру. К.: 

Мінрегіон України, 2013. 60 с. 

2. Закон України «Водний кодекс України». 

3. Закон України «Земельний кодекс України». 

4. Закон України «Кодекс України про надра». 

5. Закон України «Лісовий кодекс України». 

6. Закон України «Податковий кодекс України». 

7. Закон України «Про державний земельний кадастр». 

8. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень». 

9. Закон України «Про іпотеку». 

10. Закон України «Про оренду землі». 

11. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність». 

12. Закон України «Цивільний кодекс України». 

13. Методичні рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що 

знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній 

реєстрації (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2009 

№ 660/5). 

14. Перелік словників Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 

№ 1014/5). 
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15. Перович Л. М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості: 

монографія. Львів: «Львівська політехніка», 2003. 120 с. 

16. Положення про містобудівний кадастр (затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559). 

17. Порядок ведення державного водного кадастру (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413). 

18. Порядок ведення Державного земельного кадастру (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. №1051). 

19. Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 848). 

20. Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. 

№ 1141). 

21. Порядок ведення словників Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 

06.07.2012 № 1014/5). 

22. Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних 

копалин (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 

№ 75). 

23. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навч. посібник / 

М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула, Л. Ф. Кисіль; за ред. М. Г. Ступеня. 

2-е вид., стереотип. Львів: Новий світ-2000, 2006. 336 с. 

Рекомендована допоміжна навчальна література: 

1. Закон України «Про власність». 

2. Закон України «Про основи містобудування». 

3. Козьмук П. Ф., Козьмук А. П. Державна реєстрація земельних ділянок, 

іншого нерухомого майна та прав на них. Чернівці: Букрек, 2004. 224 с. 

4. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Методологія кадастру нерухомості» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Магістр» / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: КрНУ, 2018. 

17 с. 

5. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Методологія кадастру нерухомості» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Магістр» / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: КрНУ, 2018. 

29 с. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Методологія кадастру нерухомості» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Магістр» / [укл. С. П. Лашко]. Кременчук: КрНУ, 2018. 14 с. 

7. Указ Президента України від 16.06.1999 р. № 666/99 «Про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно». 
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Інформаційні ресурси 

1. Колісник Г. М., Бутенко Є. В., Дорош О. С. Інституційне забезпечення 

розвитку кадастрів нерухомості. Київ: НУБіП. URL: 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1986  

2. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

3. Верховна рада України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/. 

 

Додаткові інформаційні матеріали 

1. Електронний курс «Методологія кадастру нерухомості». Онлайн-

система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / С. П. Лашко. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1123. 

Електронний курс використовується для забезпечення студентів усіма 

необхідними навчально-методичними матеріалами з навчальної дисципліни та 

для оцінювання знань студентів під час поточного й підсумкового контролю. 

Також може використовуватися для дистанційного навчання, наприклад, під 

час карантину, запровадженого внаслідок коронавірусної пандемії.  

Постійні матеріали електронного курсу «Методологія кадастру 

нерухомості»: 

 перелік тем навчальної дисципліни;  

 демонстраційний тест на вибір однієї правильної відповіді з декількох 

варіантів (без обмеження на час виконання);  

 тести поточного контролю за змістовими модулями; 

 тести підсумкового контролю. 

Тимчасові матеріали електронного курсу «Картографія»: 

 методичні вказівки; 

 літературні матеріали. 

Спосіб зарахування на курс «Методологія кадастру нерухомості» 

аутентифікованих у Онлайн-системі КрНУ студентів – самореєстрацією. 

Кодове слово отримувати у лектора. 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичні вказівки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=193. 

 

Політика курсу 

 Академічна доброчесність. У навчальному процесі студент має 

дотримуватися Кодексу академічної етики Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf). Очікується, 

що на проміжних і підсумковому контролі студент буде виконувати завдання 

індивідуально. Списування чи втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою для незарахування 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1986
https://land.gov.ua/
http://krnu.org/course/view.php?id=1123
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=193
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf


 

 

 

7 

 

викладачем відповідного контролю знань студента, незалежно від масштабів 

обману.  

Відвідування занять. Студенти мають відвідувати усі лекції та практичні 

заняття по курсу. За неможливості відвідати заняття треба інформувати 

викладача. При цьому студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання 

усіх видів навчальних робіт, передбачених курсом. Пропущені лекційні заняття 

студенти мають опрацювати самостійно, а практичні заняття – у присутності 

викладача.  

Виконання практичних робіт. Підготовка до практичних занять 

передбачає попереднє ознайомлення з темою і завданнями заняття, а також 

вивчення відповідного матеріалу методичних вказівок. Виконання практичних 

робіт, як за формою, так і за змістом, має відповідати визначеним у методичних 

вказівках вимогам за відсутності ознак повторюваності та плагіату. Бали за 

виконання практичних робіт нараховуються виключно після їх захисту. При 

цьому максимальним рейтингом оцінюється виконання практичних робіт згідно 

з розкладом занять за умови їх позитивного захисту. 

Самостійна робота. 66% часу, передбаченого на вивчення дисципліни 

«Методологія кадастру нерухомості» (а це 158 годин), відведено на самостійну 

роботу студента. Іншими словами, щоб освоїти курс у повному обсязі, студент 

має займатися самостійно удвічі більше часу, ніж під керівництвом викладача. 

Самостійну роботу треба чітко спланувати на весь період навчання (семестр). 

Опрацьований матеріал потрібно занотовувати (конспектувати). Засвоєння 

матеріалів курсу за повноцінним конспектом є набагато легшим і змістовнішим, 

ніж вивчення матеріалу безпосередньо із підручника (посібника).  

Консультації. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть 

консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але в кінцевому 

результаті мають подавати на перевірку самостійно виконане завдання, 

керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. 

Література. Конспект лекцій не може замінити навчальні підручники та 

посібники, оскільки лектор обмежений у часі і не має можливості викласти весь 

курс у повному обсязі. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана їм викладачем (в електронній формі). Студенти 

заохочуються також до використання інших літературних джерел, що 

допоможуть їм в опануванні курсу, у т. ч. тих, які відсутні в списку 

рекомендованих. 

Оцінювання студентів. Під час вивчення дисципліни «Методологія 

кадастру нерухомості» бали нараховуються за виконання практичних робіт, 

контрольної роботи, модульних контрольних робіт, а також за іспит. Викладач 

зобов’язаний ознайомити студента із системою оцінювання на першому 

аудиторному занятті, у т. ч. і з можливими штрафами, наприклад, за пропуски 

занять без поважних причин або невчасне виконання й захист навчальних 

завдань. 

Для отримання високого рейтингу необхідно дотримуватися певних 

правил: 

‒ не пропускати аудиторні заняття та не запізнюватися на них; 
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‒ попередньо готуватися до практичних занять; 

‒ чітко та вчасно (за навчальним планом) виконувати навчальні 

завдання; 

‒ не займатися сторонніми справами на заняттях; 

‒ уникати проявів академічного плагіату. 

 

Контрольні заходи результатів навчання 

Методи контролю: усне опитування (на всіх видах аудиторних занять), 

контрольна робота, поточний контроль (у вигляді двох модульних контрольних 

робіт), підсумковий контроль (іспит).   

Під час оцінювання результатів навчання викладач керується 

Положенням про проведення поточного і семестрового контролю в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar).  

У КрНУ використовується 100-бальна шкала оцінювання.  

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання окремих видів 

навчальної роботи з дисципліни «Методологія кадастру нерухомості», 

наведений у таблиці. 

Розподіл балів за вивчення дисципліни «Методологія кадастру 

нерухомості» 

Вид роботи 
Сума 

балів 

Практичні роботи  20 

Поточний контроль:  

– модульна контрольна робота № 1 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 1) 
25 

– модульна контрольна робота № 2 (тести поточного контролю за 

програмою змістового модуля № 2) 
20 

Контрольна робота 15 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 

 

Модульна контрольна робота № 1 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою першого 

змістового модуля (електронний курс «Методологія кадастру нерухомості» в 

Онлайн-системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=1123). 

Правильна відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) 

оцінюється 1,25 балами, неправильна відповідь – 0 балів.  

Модульна контрольна робота № 2 містить 20 тестових питань із 

множинним вибором (випадковий вибір із 30 питань) за тематикою другого 

змістового модуля (електронний курс «Методологія кадастру нерухомості» в 

Онлайн-системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=1123). 

Правильна відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) 

оцінюється в 1(один) бал, неправильна відповідь – 0 балів.  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/semestrovyi_kontrol.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=1123
http://krnu.org/course/view.php?id=1123
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Модульні контрольні роботи зараховуються студенту за умови виконання 

цих робіт з якістю 50 і більше відсотків.  

Підсумковий тест (іспит) містить 20 тестових питань із множинним 

вибором (випадковий вибір із 60 питань) за тематикою першого та другого 

змістового модуля (електронний курс «Методологія кадастру нерухомості» в 

Онлайн-системі навчання КрНУ: http://krnu.org/course/view.php?id=1123). 

Правильна відповідь (один правильний варіант серед множини пропонованих) 

оцінюється в 1 (один) бал, неправильна відповідь – 0 балів. 

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання, отриманих 

на аудиторних заняттях 

Номер 

роботи 
Тема Критерії оцінювання 

Оцінки 

у балах 

Макси-

мальний 

бал 

1 2 3 4 5 

Практичні роботи 

1 
Аналіз правовстановлювальних 

документів з реєстрації нерухомого майна 

Виконання роботи 

Захист звіту 

2 

1 
3 

2 

Опрацювання та аналіз законодавчих і 

нормативних актів України з питань 

кадастру нерухомості 

Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

1 
4 

3 

Пошук та опрацювання наукових 

публікацій в галузі реєстрації нерухомості  

на цифрових носіях державного 

інформаційного фонду та в каталогах 

бібліотек КрНУ і міста 

Виконання роботи 

Захист звіту 

3 

1 
4 

4 

Процедура приймання документів на 

реєстрацію прав та підготовки рішення про 

реєстрацію 

Виконання роботи 

Захист звіту 

2 

1 
3 

5 
Оформлення витягу з реєстру прав та 

інформації про зареєстровані права. 

Виконання роботи 

Захист звіту 

2 

1 
3 

6 
Ведення словників реєстру прав власності 

на нерухоме майно 

Виконання роботи 

Захист звіту 

2 

1 
3 

 Сума балів 20 
 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи 
№  

з/п 
Критерії оцінювання 

Мінімальний 

бал 

Максимальний 

бал 

1 Оформлення роботи 10 10 

2 Захист звіту 3 3 

3 Своєчасність виконання й захисту роботи 0 2 

Усього  15 

http://krnu.org/course/view.php?id=1123


 

 

 

10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями і відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства.   

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланнями: http://krnu.org/course/view.php?id=1123 та 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=193. 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=1123
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=193

