
Дисципліна Реєстраці прав власності 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають 

оволодіти теоретичними основами реєстрації земель, засвоїти її 

правові чинники та інформаційну базу, 

набути вміння професійно аналізувати матеріали реєстрації прав 

та використовувати їх у практичній діяльності. 

Що буде вивчатися Метою вивчення дисципліни «Реєстрація прав власності» є 

вивчення майбутніми фахівцями-землевпорядниками базових 

положень реєстрації прав власності на землю.  

У зв’язку з цим курс висвітлює необхідні нормативно-правові та 

методологічні аспекти реєстрації земель. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Завдання курсу, полягає в забезпеченні одержання студентами 

потрібного обсягу знань, які дадуть їм змогу фахово 

застосовувати знання про реєстрацію земель для 

вирішення прикладних завданнях. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати:  

- теоретичні основи реєстрації земель; 

- правові основи реєстрації прав власності на землю в Україні; 

- інформаційну базу реєстрації прав власності на землю; 

- використання землевпорядної документації при реєстрації прав 

власності на землю; 

- земельно-інформаційну систему; земельно-реєстраційну 

систему; 

- загальну процедуру реєстрації прав власності на землю; 

- цілі та зміст земельно-кадастрової інвентаризації земель. 

Студенти повинні вміти: 

- аналізувати матеріали державної реєстрації прав 

власності на землю 

щодо земель усіх категорій за цільовим призначенням; 

- враховувати особливості реєстрації об’єктів нерухомого майна 

(у зіставленні з іншими земельними ділянками) і терміни 

реєстраційних робіт; 

- застосовувати матеріали державної реєстрації земель при 

вирішенні конкретних практичних або методичних завдань, 

пов’язаних із укладанням цивільно-правових угод, зі 

здійсненням трансакцій, з організацією території. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Результати навчання, здобуті при вивченні дисципліни 

«Реєстрація прав власності», можна використати при 

поглибленому вивченні інших дисциплін. 

В результаті чого зможемо:  

• вести державний земельний кадастр і моніторинг земель; 

 • планування розвитку населених пунктів, земельнокадастрова 

інвентаризація та зонування їх території;  

• проводити пошукову, проектну, організаційну діяльність з 

проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та 

кадастру;  

• організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також 

топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і 



геоботанічних вишукувань та обстежень;  

• правове регулювання земельних відносин.  

Інформаційне 

забезпечення 

 Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 


