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ВСТУП 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Організація і 

управління геодезичним виробництвом» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 193 – «Геодезія та 

землеустрій», освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації і 

управління геодезичним виробництвом, дані яких необхідні для сталого 

землекористування.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Організація і управління 

геодезичним виробництвом» базується на попередніх знаннях дисциплін 

«Геодезія», «Математична обробка геодезичних вимірів», «Геодезичне 

забезпечення землевпорядних робіт», «Землевпорядні вишукування» і забезпечує 

вивчення дисциплін «Моніторинг та охорона земель». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Організація геодезичних робіт. 

2. Забезпечення геодезичного виробництва. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання цього курсу є формування знань про сучасну організацію 

геодезичних робіт на виробництві, управління виробничими процесами, 

проектування робіт та складання звітності, нормування та оплату праці та контроль 

за якістю матеріалів. 

1.2. Завданням дисципліни «Організація і управління геодезичним виробництвом» 

є вивчення структури, складових частин і завдань геодезичного забезпечення робіт, 

які вони виконують; ознайомлення з методами складання і ведення геодезичних 

робіт; вивчення нормативно-правових засад основних законодавчо-правових актів 

у геодезичній сфері. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

  знати: принципи організації геодезичних робіт в Україні; нормативно-

правове забезпечення геодезичних робіт в Україні; принципи нормування і 

розрахунку заробітної праці; складання договору, технічного завдання і 

кошторису; порядок проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) геодезичних робіт. 

уміти:  

– нормувати та розраховувати заробітну плату, вести звітність;  

– проектувати технологію і виробництво геодезичних робіт, планувати 

геодезичні роботи;  

– складати договір, технічне завдання та кошторис;  

– здійснювати планові (позапланові) заходи державного нагляду 

(контролю) геодезичних робіт;  

– використовувати знання у практичних ситуаціях;  

– ухвалювати обґрунтовані рішення;  

– застосовувати поглибленні знання способів зображення земної поверхні на 

картах та планах, приладів та методів геодезичних вимірювань, принципів 



побудови геодезичних мереж, математичної обробки геодезичних вимірів, 

організації та управління геодезичним виробництвом;  

– створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні вимірювання й 

обробляти їх результати;  

– аналізувати і вибирати оптимальні варіанти проведення геодезичних робіт; 

– демонструвати знання теоретичних основ геодезії, вищої та інженерної 

геодезії, топографічного і тематичного картографування, дистанційного 

зондування Землі та фотограмметрії, землевпорядкування і земельного кадастру;  

– обирати і застосовувати сучасну геодезичну і фотограмметричну техніку і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних 

вимірювань;  

– демонструвати навички застосування технологій і методик планування і 

виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;  

– демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи організації 

топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань 

до менеджменту й реалізації різноманітної топографічної та землевпорядної 

продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління 

виробництвом.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Організація геодезичних робіт 

Тема 1. Державне управління геодезичним виробництвом. 

1.1 Компетенції органів державного управління у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. 1.2 Напрями діяльності НДІ геодезії і картографії. 

Тема 2. Законодавчо-правові підстави організації та управління геодезичними 

роботами. 

2.1 Основні законодавчо-правові акти у геодезичній сфері. 2.2 Закон України «Про 

топографо-геодезичну і картографічну діяльність». 2.3 Закон України «Про 

географічні назви». 2.4 Постанова КМУ: «Про затвердження Положення про 

порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного 

картографо-геодезичного фонду України»; «Про затвердження Порядку охорони 

геодезичних пунктів». 

Тема 3. Геодезичне встановлення та відновлення меж земельних ділянок на 

місцевості. 

3.1 Аналіз нормативно-правових актів України щодо геодезичного встановлення та 

відновлення меж земельної ділянки на місцевості. 3.2 Висновки за результатами 

аналізу нормативно-правових актів України. 3.3 Основні етапи геодезичних робіт з 

встановлення та відновлення меж земельних ділянок на місцевості. 3.4 Аналіз 

результатів геодезичних робіт. 3.5 Окремі проблеми під час виконання геодезичних 

робіт з відновлення меж земельної ділянки на місцевості.  

Тема 4. Кадрове забезпечення геодезичної діяльності. 



4.1 Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної 

та картографічної діяльності. 4.2 Державний реєстр сертифікованих інженерів-

геодезистів. 4.3 Вимоги до професійних програм підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-геодезистів.  

Змістовий модуль 2. Забезпечення геодезичного виробництва 

Тема 5. Організаційно-підготовчі дії для виконання геодезичних робіт. 

5.1 Складання договору, календарного плану, технічного завдання на виконання 

геодезичних робіт. 5.2 Суть, значення і функції нормування праці. 5.3 Існуючі 

форми та системи оплати праці. 5.4 Вимірювання затрат робочого часу. 

Тема 6. Нормування та оплата праці працівників.  

6.1 Суть, значення і функції нормування праці. 6.2 Існуючі форми та системи 

оплати праці. 6.3 Вимірювання затрат робочого часу. 

Тема 7. Виконання геодезичних робіт загальнодержавного і спеціального 

призначення. 

7.1 Геодезичні роботи загальнодержавного призначення. 7.2 Організація виконання 

загальнодержавних топографо-геодезичних робіт. 7.3 Геодезичні роботи 

спеціального призначення. 7.4 Картографо-геодезичний фонд України. 

Тема 8. Проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) геодезичних робіт. 

8.1 Організація проведення контролю для геодезичних робіт. 8.2 Положення про 

порядок проведення перевірок геодезичного контролю. 8.3 Зміст контролю якості 

топографо-геодезичних та картографічних робіт. 8.4 Відповідальність за 

порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності. 
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