
 



 



ПРОГРАМА 
Вступного випробування 

 
за освітнім рівнем магістр за освітньою програмою 

«Оцінка землі та нерухомого майна» 

 (спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій») 

 

Передмова 

Програма вступного випробування за ОР магістр побудована на основі двох  

дисциплін за ОКР бакалавр: 
1. Основи землеустрою та кадастру. 
2. Оцінка землі та нерухомого майна. 
Вступне випробування відбувається у вигляді іспиту, на який виноситься 4 

теоретичні запитання. Оцінювання результатів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Оцінка за вступне випробування в цілому визначається як сума балів, отримана за відповіді 

на кожне з 4 запитань (максимальна кількість балів, що може бути отримана за одне 

запитання, – 25). Форма іспиту – письмово-усна. 

 

ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ 

Сутність землеустрою. Предмет, метод і завдання землеустрою. Призначення 

землеустрою. Зміст землеустрою. Суб’єкти і об’єкти землеустрою. Земельний устрій та 

історія земельних відносин. Теорія землеустрою (понятійний апарат). Функції та принципи 

землеустрою. Методи землеустрою. Види і форми землеустрою. Прогнозування 

раціонального використання та охорони земель. Територіальне планування 

землекористування. Система землеустрою в Україні, основний зміст. Основні технології 

землевпорядкування.  

Стадії землеустрою (підготовчі роботи, кадастрова зйомка, камеральні роботи 

(складання документації із землеустрою), встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). Межові знаки.  

Відведення земель. Організація територій. Інвентаризація земель. Встановлення 

меж земельної ділянки та її частини. Поділ і об’єднання земельних ділянок. Планування 

(проектування) заходів щодо зняття і перенесення робочого шару ґрунту, рекультивації 

земель. 

Види документації із землеустрою (схеми, проекти, робочі проекти, технічні 

документації). Рівні документацій із землеустрою (державний, регіональний, місцевий). 

Мета та підстави для розроблення документацій із землеустрою. Склад 

документацій із землеустрою. Порядок погодження і затвердження документації із 

землеустрою. Документація із землеустрою у паперовому і електронному виді для 

внесення відомостей до ДЗК.  

Цільове призначення земель. Види цільового призначення земель. Класифікатор 

видів цільового призначення земель. Порядок відведення земельних ділянок для різних 

видів цільового призначення. 

Поняття обмеження щодо використання земель. Перелік обмежень щодо 

використання земельних ділянок. Встановлення меж обмежень. Режимоутворюючі 

об’єкти.  

Поняття організації угідь. Перелік угідь згідно з Класифікацією видів земельних 

угідь (КВЗУ). Трансформація угідь. Проектування угідь. 

Склад і зміст різних видів документацій із землеустрою. Вимоги до оформлення 

документацій із землеустрою. 

Особливості землеустрою особливо цінних земель, земель природно-заповідного 

фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду.  



Загальні положення про державний земельний кадастр. Характеристика державного 

земельного кадастру. Складові частини земельного кадастру. Принципи земельного 

кадастру. Види земельного кадастру. Види земельно-кадастрових документів. Земельні 

ресурси, як об’єкт державного земельного кадастру. Земельна ділянка як основна 

земельно-кадастрова одиниця. Угіддя як елемент державного земельного кадастру. 

Класифікація земельних угідь. Земельний фонд України у складі світових земельних 

ресурсів та стан його використання. Поняття обмежень та обтяжень. Порядок визначення 

і встановлення обмежень та обтяжень. Земельні сервітути та порядок їх встановлення. 

Кадастрова структуризація території. Встановлення меж кадастрових зон та кварталів. 

Присвоєння кадастрових номерів. 

Інформаційне забезпечення державного земельного кадастру. Державний 

земельний кадастр, його призначення і завдання. Ведення Державного земельного 

кадастру. Текстові і планово-картографічні матеріали, які використовуються при 

земельному кадастрі. Види меж земель. Сутність і загальні положення районування 

території для оцінки земель. Внутрішньогосподарське земельно-оціночне районування 

території. Характеристика вихідної інформації для оцінки земель. Визначення місць 

обмежень щодо використання земель. Поняття про межі. Встановлення та погодження 

меж. Способи закріплення меж. Геодезичне встановлення меж. Відновлення меж. 

Встановлення меж обтяжень та обмежень. Інвентаризація земель. Обстеження територій 

для цілей земельного кадастру. Виготовлення кадастрового плану. Бонітування ґрунтів. 

Економічна оцінка земель. Грошова оцінка земельних ділянок. Державна реєстрація 

земельних ділянок. Облік кількості і якості земель. 

Основний облік кількості земель. Поточний облік кількості земель. Статистична 

звітність по кількісному обліку земель. Облік якості земель за категоріями їх придатності 

та виділення особливо цінних земель. Облік якості земель за агровиробничими групами 

ґрунтів. Облік якості ґрунтів земельних угідь за ступенем кислотності і змитості; за 

вмістом поживних речовин та гранулометричним складом ґрунтів. 

Земельно-оціночне районування території.  

 

ОЦІНКА ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОГО МАЙНА. 

Поняття та сутність оцінки земель, земельних ділянок, землекористування та іншого 

нерухомого майна. Основні терміни та їх визначення. Принципи оцінки. Види оцінки 

земель, земельних ділянок, землекористування та іншого нерухомого майна. Об’єкти та 

суб’єкти оцінки земель, земельних ділянок, землекористування та іншого нерухомого 

майна. Правове та нормативно-методичне регулювання  оцінки земель оцінки землі, 

земельних ділянок, землекористування та іншого нерухомого майна. Економічна та 

нормативна грошова оцінка землі та земельних ділянок. Методика та порядок економічної 

оцінки земель. Методика та порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. Методика та порядок нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів. Методика та порядок нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення. Експертна оцінка земельних ділянок, 

землекористування та іншого нерухомого майна. Експертна оцінка ринкової вартості 

земельних ділянок та землекористування. Особливості експертної оцінки ринкової вартості 

земельних ділянок та землекористування сільськогосподарського призначення. 

Особливості застосування методичних підходів до оцінки земельних ділянок різного 

цільового призначення. Експертна оцінка балансової вартості земельних ділянок та 

землекористування. Організаційно-процедурні питання оцінки земельних ділянок, 

землекористування та іншого нерухомого майна. 
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«Оцінка землі та нерухомого майна» 

 

БІЛЕТ № 1 

 

1. Сформулюйте поняття предмету, об’єкту, задач і методів досліджень у 

землеустрої. 

2. Дайте характеристику Державного земельного кадастру. 

3. Види земельно-оціночних робіт в Україні та їхня характеристика.  

4. Порядок нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 
 

Голова атестаційної комісії Вижва С.А. 

 

 

 


