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Опис дисципліни
Основною метою викладання дисципліни “Державна землевпорядна експертиза” є володіння
методами проведення державної експертизи, що дозволить: організувати комплексну оцінку об’єктів
землевпорядної документації; перевірити відповідність проектної землевпорядної документації вимогам
земельного законодавства; підвищити якість розробки землевпорядної документації; впровадити передові
методи проектування та досягнення науково-технічного прогресу; регулювання плати за землю; підвищити
науково-технічний та професійний рівень виконавців державної експертизи землевпорядної документації.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

5/4

1. Законодавча та
нормативно-правова база
проведення державної
експертизи
землевпорядної
документації

Поняття державної експертизи землевпорядної Тести,
документації, її правові основи, об’єкти і суб’єкти. питання
Законодавчі та нормативно-правові акти, що
регулюють проведення землевпорядної експертизи.
Форми державної експертизи.

6/4

2. Склад і зміст
землевпорядної
документації
регіонального рівня, що
підлягає обов’язковій
державній експертизі

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) Тести,
меж адміністративно-територіальних утворень. питання
Проекти
землеустрою
щодо
організації
і
встановлення меж територій природно-заповідного
фонду та іншого природоохоронного призначення,
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного,
лісогосподарського призначення, земель водного
фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих
об’єктів.

6/4

3. Склад і зміст
землевпорядної

Проекти землеустрою щодо приватизації земель
державних і комунальних сільськогосподарських

Тести,
питання
1

документації місцевого
рівня, що підлягає
обов’язковій державній
експертизі

підприємств. Проекти землеустрою щодо
відведення земельних ділянок. Технічні
документацій із землеустрою щодо інвентаризації
земель у разі їх формування за рахунок особливо
цінних земель, земель лісогосподарського
призначення, а також земель водного фонду,
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення.

6/4

4. Склад і зміст
землевпорядної
документації із оцінки
земель

Порядок складання, погодження і затвердження Тести,
землевпорядної документації з бонітування ґрунтів. питання
Порядок складання, погодження і затвердження
технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельних ділянок

6/3

5. Права і обов’язки
суб’єктів державної
експертизи
землевпорядної
документації.
Повноваження та
компетенція у сфері
землевпорядної
експертизи

Повноваження органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у сфері землевпорядної
експертизи. Статус, права і обов’язки експерта,
замовників проведення державної експертизи,
розробників землевпорядної документації.

5/4

6. Процедура проведення
державної експертизи
землевпорядної
документації

Види державної експертизи. Стадії проведення Тести,
державної експертизи.
питання

5/3

7. Висновок державної
експертизи
землевпорядної
документації

Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи Тести,
землевпорядної документації. Усунення зауважень, питання
виявлених в результаті державної експертизи,
внесення змін до документації із землеустрою.
Строки проведення та строки дії позитивного
висновку.

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-3) – теоретичні питання, розв’язки задач

20

Модуль 2 (теми 1-7) – теоретичні питання, розв’язки задач

20

Модуль 3 (КПІЗ) – реферат, мультимедійна презентація

20

Екзамен (теми 1-7) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

