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Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ обліку земель і
звітності.
Завдання: вивчення характеристики земельного фонду за складом угідь, за
землевласниками і землекористувачами, районами а також іншими адміністративнотериторіальними утвореннями.
Предмет: облік кількості і якості земель.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Земельні ресурси як об’єкт обліку
2. Облік кількості земель
3. Кількісний і якісний облік земель органами місцевого самоврядування
4. Звітність щодо обліку кількості земель
5. Використання даних обліку кількості земель
6. Значення комп’ютеризації в обліку кількості земель

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Земельні ресурси як об’єкт обліку
1. Загальна характеристика обліку земель та види обліку
2. Кількісний склад земель України
3. Розподіл земель за призначенням, угіддями, формами власності

Тема 2. Облік кількості земель
1.
2.
3.
4.

Порядок ведення обліку
Вихідні матеріали обліку кількості земель
Інвентаризація земель, її види, призначення
Cкладання і оформлення матеріалів інвентаризації земель.

Тема 3. Кількісний і якісний облік земель органами місцевого
самоврядування

1. Загальні основи ведення обліку земель органами місцевого
самоврядування
2. Основні земельно-кадастрові облікові документи.
Тема 4. Звітність щодо обліку кількості земель
1.
2.
3.
4.

Види звітності
Порядок розробки і здачі звітності.
Нові форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель
Підготовка пояснювальної записки до звіту

Тема 5. Використання даних обліку кількості земель
1. Прогнозування використання земельних ресурсів
2. Відведення земель для державних і громадських потреб
3. Визначення розмірів земельного податку

Тема 6. Значення комп’ютеризації в обліку кількості земель
1. Застосування комп’ютерної техніки при обліку земель.
2. Ознайомлення з програмою земля.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
___________________
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
-й

-й
Лекції

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання для заочної форми навчання -

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/
В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

1
1

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

81

81

36

36

20
6
10

20
6
10

45

45

залік

залік

Доповнення та зміни: матеріал ущільнено через святкові дні на 1 год.
-тема 6 –1

Орієнтовний тематичний план
Назва теми

Всього
годин

В тому числі
Разом

1

Аудиторні
В тому числі
ЛекСемінар- Пракційні
ські
тичні

2

3

4

Тема 1. Земельні ресурси
як об’єкт обліку

11

4

4

Тема 2. Облік кількості
земель
Тема 3. Кількісний і

16

8

4

8

2

2

18

10

4

14

6

2

14

6

4

2

81

36

20

6

якісний облік земель
органами місцевого
самоврядування
Тема 4. Звітність щодо
обліку кількості земель
Тема 5. Використання
даних обліку кількості
земель
Тема 6. Значення
комп’ютеризації в обліку
кількості земель
Всього:

Самостійні

5

6

7
7

2

2

8
6

2

4

8

4

8

8

10

45

Семестр

Назва розділів, тем, зміст
заняття

1

2
Тема 1. Земельні ресурси як
об’єкт обліку
1.
Загальна характеристика
обліку земель та види обліку
2.
Кількісний склад земель
України
3.
Розподіл земель за
призначенням, угіддями,
формами власності

Вид
заняття

3

Лекція

Обсяг
навчальниха
удиторних
годин
самостійних
4

Бесіда
самост

1. Порядок ведення обліку
2. Вихідні матеріали обліку Лекція
кількості земель
3. Інвентаризація земель, її
види, призначення
4. Cкладання і оформлення
матеріалів інвентаризації Самост
земель.
Семінарське заняття №1
Земельні ресурси як об’єкт
облік. Облік кількості земель
Практичне заняття №1
практ

7

4

8

2
2

Облік кількості земель

Тема 4. Звітність щодо

5

4

Тема 2. Облік кількості
земель

Тема 3. Кількісний і якісний
облік земель органами
місцевого самоврядування
1. Загальні основи ведення
обліку земель органами
місцевого
самоврядування
2. Основні земельнокадастрові облікові
документи

ФорОсновні
макон
вимоги до
тзнань і умінь
ролю з даної теми
програ-ми

Література

6
7
Знати:види
/2.Р
обліку,
12 ./
розподіл
земель
Вміти:класиф
ікувати
кількісний
склад земель
України

Знати:
/2. Р
порядок
12 /
ведення
Бесіда обліку та
інвентаризації
земель
Вміти:
оформляти
матеріали
інвентаризації
.
Фронт
опит
Розв’я
зуванн
я
завдан

Лекція

2

бесіда

самост
Лекція

6
4

Вибір

Знати:порядо
к ведення
обліку земель
Вміти:назват
и вимоги
щодо ведення
кадастрових
книг

/1.

Знати: види

/2.Р12

/

обліку кількості земель
1. Види звітності
2. Порядок розробки і здачі
звітності.
3. Нові форми
адміністративної
звітності з кількісного
обліку земель
4. Підготовка
пояснювальної записки
до звіту
Семінарське заняття №2
Кількісний і якісний облік
земель органами місцевого
самоврядування. Звітність
щодо обліку кількості земель
Практичне заняття №3
Звітність щодо обліку
кількості земель
Тема 5. Використання даних
обліку кількості земель
1. Прогнозування
використання земельних
ресурсів
2. Відведення земель для
державних і
громадських потреб
3. Визначення розмірів
земельного податку

кове
опиту
вання,
бесіда
самост

8

Сем.

2

Фрон.
опит.

Практична

4

Склад
ання
звітно
сті

Лекція

2

Самост.

8

Практичне заняття №3
Використання даних обліку
кількості земель
Тема 6. Значення
комп’ютеризації в обліку
кількості земель
1. Застосування
комп’ютерної техніки
при обліку земель.
2. Ознайомлення з
програмою «земля».

Практична

4

Семінарське заняття №3.

Лекція

4

самост

8

семінар

2

Бесіда

Фронт

звітності,
порядок
розробки і
здачі звітності
Вміти:
розробляти
державну
звітність за
формами,
складати
пояснювальну
записку до
звіту

Знати:
порядок
прогнозуванн
я
використання
земельних
ресурсів
Вміти:визнач
виз розмі
земельного
податку

/1.
Ст..2
03 /

Знати:
порядок
застосування
комп’ютерної
техніки при
обліку земель
Вміти:

/2 Р
12 /

Використання даних обліку
кількості земель. Значення
комп’ютеризації в обліку
кількості земель

опит.

Тематичний план для
самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни «Облік земель і звітність»
Назва теми

Кількість годин

1

2

Тема 1. Земельні ресурси як об’єкт обліку

7

Тема 2. Облік кількості земель

8

Тема 3. Кількісний і якісний облік земель органами

6

місцевого самоврядування
Тема 4. Звітність щодо обліку кількості земель

8

Тема 5. Використання даних обліку кількості земель

8

Тема 6. Значення комп’ютеризації в обліку кількості

8

земель
Всього:

45

Тема 1
Земельні ресурси як об’єкт обліку
3. Розподіл земель за призначенням, угіддями, формами власності
Студент повинен знати: види обліку земель
Вміти: класифікувати кількісний склад земель України
Література: /2. 12 /

Тема 2
Облік кількості земель
4.Cкладання і оформлення матеріалів інвентаризації земель
Студент повинен знати : порядок ведення обліку та інвентаризації земель
Вміти: оформляти матеріали інвентаризації
Література: /2. Р12./

Тема 3
Кількісний і якісний облік земель органами місцевого самоврядування

2. Основні земельно-кадастрові облікові документи
Студент повинен знати : порядок ведення обліку земель
Вміти: назвати вимоги щодо ведення кадастрових книг
Література:/ 1. Ст. 203 ./

Тема 4
Звітність щодо обліку кількості земель
3. Нові форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель
Студент повинен знати : види звітності, порядок розробки і здачі звітності
Вміти: розробляти державну звітність за формами, складати пояснювальну записку до
звіту
Література: / 2 Р 12 ./

Тема 5
Використання даних обліку кількості земель
2. Відведення земель для державних і громадських потреб
Студент повинен знати : порядок прогнозування використання земельних ресурсів
Вміти: визначати розмір земельного податку
Література: /7. ./

Тема 6
Значення комп’ютеризації в обліку кількості земель
2. Ознайомлення з програмою «земля».
Студент повинен знати : порядок застосування комп’ютерної техніки при обліку
земель
Вміти:
Література: /2. Р 12; інтернет ресурси./

