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ВСТУП 

 

Методичні вказівки мають допомогти студентам денної та заочної форм 

навчання у вивченні навчальної дисципліни «Організація і управління 

геодезичним виробництвом». 

Метою навчальної дисципліни є формування знань про сучасну 

організацію геодезичних робіт на виробництві, управління виробничими 

процесами на топографо-геодезичному підприємстві, проєктування робіт і 

складання звітності, нормування та оплату праці. 

Завданнями навчального курсу 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. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

– принципи організації геодезичних робіт в Україні;  

– форми виробничо-господарської діяльності в Україні;  

– нормативне забезпечення геодезичних робіт в Україні;  

– принципи нормування і розрахунку заробітної праці; 

– теоретичні основи галузевих кадастрів;  

 уміти:  

 – користуватися усіма формами виробничо-господарської діяльності; 

 – нормувати та розраховувати заробітну плату, вести звітність;  

 – проєктувати технологію і виробництво геодезичних робіт, планувати 

геодезичні роботи;  

 – організувати геодезичні роботи в системі Держгеокадастру;  

 – керувати якістю геодезичної продукції. 

 Завданням самостійної роботи студентів є оволодіння навчальним 

матеріалом у обсязі, передбаченому навчальною робочою програмою 

навчальної дисципліни, у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. На 
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самостійну роботу з навчальної дисципліни «Організація і управління 

геодезичним виробництвом» навчальною робочою програмою відведено 53 

години для денної форми навчання і 95 годин для заочної форми навчання. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Організація і управління 

геодезичним виробництвом» за видами реалізується у такий спосіб: самостійне 

опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять і 

підготовка до семестрового контролю.  

Самостійна робота студентів реалізується у бібліотеці університету, а 

також на кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру або удома, з 

використанням таких ресурсів.  

1. Електронний курс «Організація і управління геодезичним 

виробництвом». Онлайн-система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / 

Н. П. Гальченко. URL: http://krnu.org/course/view.php?id=324 (спосіб 

зарахування – самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ імені Михайла Остроградського. 

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни «Організація і управління 

геодезичним виробництвом». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

3. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/. 

4. Інспекційний портал. URL: https://inspections.gov.ua  

 5. НДІ геодезії і картографії. URL:  http://gki.com.ua. 

Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані 

згідно з графіком консультативних занять, з яким можна ознайомитися на 

інформаційному стенді кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру. 

 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=324
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
https://land.gov.ua/
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

К-

сть 

год.  

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год.  

К-сть 

год.  

СРС 

Теми лекційного курсу 

1 Державне управління геодезичним 

виробництвом 

8 4 8 8 

2 Законодавчо-правові зпспди організації та 

ведення геодезичних робіт 

12 4 14 12 

3 Геодезичне встановлення та відновлення 

меж земельних ділянок на місцевості 

14 6 12 12 

4 Кадрове забезпечення геодезичної 

діяльності 

12 6 12 12 

5 Організаційно-підготовчі дії для 

виконання геодезичних робіт 

14 6 14 10 

6 Нормування та оплата праці працівників 10 4 10 10 

7 Виконання геодезичних робіт 

загальнодержавного і спеціального 

призначення 

8 6 12 12 

8 Контроль за виконанням геодезичних 

робіт 

16 6 18 14 

Усього 96 44 100 90 

Теми практичних робіт 

1 Розробка посадових інструкцій 4 1 - 1 
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2 Підготовчі документи на виконання 

геодезичних робіт 

4 1 2 1 

3 Складання кошторису на виконання робіт 4 - - - 

4 Виконання геодезичних робіт з 

відновлення меж земельної ділянки на 

місцевості 

4 1 - 1 

5 Завдання для контролю знань 

сертифікованих інженерів-геодезистів  

2 1 - 1 

6 Проведення перевірок геодезичного 

контролю 

6 1 2 1 

Усього 24 5 4 5 

Вивчення матеріалів з тематики курсу лекцій  44  90 

Забезпечення семестрового контролю  4  - 

Усього за семестр  53  95 

 

 

2 ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

Тема № 1 Державне управління геодезичним виробництвом 

1. Компетенції органів державного управління у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

2. Напрями діяльності науково-дослідного інституту геодезії та 

картографії.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризувати компетенцію Кабінету Міністрів України у сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності. 

2. Які види робіт належать до компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності? 
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3. Які види робіт належать до компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-

геодезичної та картографічної діяльності? 

4. Які пріоритетні напрями діяльності Держгеокадастру у сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності? 

5. На кого покладено функції з ведення Державного карторафо-

геодезичного фонду України? 

6. Які основні напрями діяльності науково-дослідного інституту геодезії 

та картографії? 

Література: [1;  2].  

 

Тема № 2 Законодавчо-правові засади організації та управління 

геодезичними роботами  

1. Основні законодавчо-правові акти у геодезичній сфері.  

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

      3. Закон України «Про географічні назви».  

     4. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок 

надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного 

картографо-геодезичного фонду України».   

      5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку охорони геодезичних 

пунктів».  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризувати термін «геодезична мережа». 

2. Охарактеризувати термін «геодезичний пункт».   

3. Які завдання законодавства про топографо-геодезичну та 

картографічну діяльність? 

4. Назвати об’єкти топографо-геодезичної та картографічної діяльності.  

5. Назвати суб’єктів топографо-геодезичної та картографічної діяльності.  
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6. Які види робіт здійснює Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності? 

7. Які повноваження здійснює спеціально уповноважений орган 

виконавчої влади з питань географічних назв? 

8. Які періоди проведення інвентаризації для контролю наявності та 

фізичного стану матеріалів? 

9. Хто здійснює найменування та перейменування географічних об'єктів? 

10. Що здійснює Верховна Рада України щодо найменування та 

перейменування географічних об’єктів?  

11. У який термін проводиться інвентаризація наявності та фізичного 

стану матеріалів, що надійшли на зберігання до Держкартгеофонду для 

архівного фонду? 

Література: [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Тема № 3 Геодезичне встановлення та відновлення меж земельних ділянок 

на місцевості  

      1. Аналіз нормативно-правових актів України щодо геодезичного 

встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості.  

      2. Висновки за результатами аналізу нормативно-правових актів України.  

      3. Основні етапи геодезичних робіт з установлення та відновлення меж 

земельних ділянок на місцевості.  

 4. Аналіз результатів геодезичних робіт. 

 5. Окремі проблеми під час виконання геодезичних робіт з відновлення 

меж земельної ділянки на місцевості. 

Питання для самоперевірки 

1. Який орган організовує і координує виконання загальнодержавних 

топографо-геодезичних і картографічних робіт? 

2. Які види робіт належать до топографо-геодезичних і картографічних 

робіт спеціального призначення? 
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3. Які види робіт не належать до топографо-геодезичних і картографічних 

робіт спеціального призначення? 

4. Які види робіт не належать до загальнодержавних топографо-

геодезичних і картографічних робіт?  

Література: [9; 10; 11; 12]. 

 

Тема № 4 Кадрове забезпечення геодезичної діяльності 

      1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

     2. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів.  

 3. Вимоги до професійних програм підвищення кваліфікації 

сертифікованих інженерів-геодезистів. 

Питання для самоперевірки 

1. Хто може бути сертифікованим інженером-геодезистом? 

2. У яких випадках і ким відбувається відкликання (анулювання) 

кваліфікаційного сертифікату інженера-геодезиста?  

3. Яким термін визначено для підвищення кваліфікації сертифікованих 

інженерів-геодезистів? 

4. Який строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії для 

сертифікованих інженерів-геодезистів? 

5. Яка інформація про інженера-геодезиста не зазначається у Державному 

реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів? 

6. З якими отриманими відсотками правильних відповідей після 

тестування особа допускається до співбесіди? 

Література: [13]. 

 

Тема № 5 Організаційно-підготовчі дії для виконання геодезичних робіт 

      1. Складання договору, календарного плану, технічного завдання на 

виконання геодезичних робіт.  

      2. Суть, значення і функції нормування праці.  
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 3. Вимірювання витрат робочого часу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які складові частини кошторису на топографо-геодезичні роботи?  

2. Які види робіт передбачає камеральна частина кошторису на 

топографічну зйомку?  

3. Як розраховують кошторис на топографічну зйомку для польових 

робіт?  

Література: [14]. 

 

Тема № 6 Нормування та оплата праці працівників 

     1. Суть, значення і функції нормування праці.  

      2. Сучасні форми та системи оплати праці.  

Питання для самоперевірки 

1. Основні функції нормування та оплати праці. 

2. Які функції нормування праці на підприємствах? 

3. Які способи класифікації норми витрат праці?  

4. Охарактеризувати систему оплати праці.  

5. Які основні форми оплати праці? 

6. Як формується тарифна система, що є основою організації оплати праці 

працівників?  

7. Охарактеризувати основні методи вивчення витрат робочого часу: 

хронометраж, фотографія робочого дня, фотохронометраж, метод моментних 

спостережень. 

Література: [14; 15]. 

 

Тема № 8 Контроль за виконанням геодезичних робіт 

      1. Організація проведення контролю для геодезичних робіт.  

  2. Положення про порядок проведення перевірок геодезичного контролю.  

3. Зміст контролю якості топографо-геодезичних і картографічних робіт.  
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  4. Відповідальність за порушення законодавства у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

Питання для самоперевірки 

1. Які основні види контролю застосовують для визначення якості 

топографо-геодезичних і картографічних робіт? 

2. Які методи необхідно застосувати для проведення якості контролю 

картографічних і топографо-геодезичних робіт?  

3. У чому полягає здійснення контролю якості топографо-геодезичних і 

картографічних робіт та їх приймання?  

4. Що перевіряють у процесі контролю якості побудови геодезичних 

пунктів, закладки центрів та їх зовнішнього оформлення? 

5. Що перевіряють у процесі контролю обстеження та оновлення 

геодезичних пунктів і нівелірних знаків? 

6. Яка відповідальність  установлена за порушення законодавства у сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності? 

Література: [16]. 

 

3 ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

Тема № 1 Розробка посадових інструкцій 

      1. Розробити посадову інструкцію державного кадастрового реєстратора і 

спеціаліста землевпорядника. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризувати структуру посадової інструкції. 

2. Назвати основні повноваження державного кадастрового реєстратора і 

спеціаліста землевпорядника. 

3. Яка процедура погодження посадових інструкцій? 

Література: [1;  2]. 
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Тема № 2 Підготовчі документи на виконання геодезичних робіт 

      1. Складання договору, завдання і технічного завдання на виконання 

геодезичних робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка структура документації на виконання геодезичних робіт? 

2. Структура договору на виконання робіт. 

3. Надати перелік вимог до ведення документації. 

Література: [9; 11; 12]. 

 

Тема № 3 Складання кошторису на виконання робіт 

      1. Скласти кошторис на виконання топографо-геодезичних робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. Від яких чинників залежить вартість топографо-геодезичних робіт? 

2. За якими параметрами не формується вартість інженерно-геологічних 

робіт? 

3. Які види робіт не враховуються у кошторисі? 

Література: [14]. 

 

Тема № 4 Виконання геодезичних робіт з відновлення меж земельної 

ділянки на місцевості 

     1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки.  

Питання для самоперевірки 

1. Що включає у себе Технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)? 

2. Як розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки? 

3. Як отримати витяг про земельну ділянку ? 

Література: [9; 11; 12].  
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Тема № 5 Завдання для контролю знань сертифікованих інженерів-

геодезистів 

      1. Професійна підготовка сертифікованих інженерів-геодезистів.  

Питання для самоперевірки 

1. Які законодавчі підстави є для професійної підготовки та кадрового 

забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності? 

2. Які групи питань виносяться на складання кваліфікаційного іспиту? 

3. Які вимоги встановлюються Кваліфікаційною комісією до програм 

підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів?  

Література: [13]. 

 

Тема № 6 Проведення перевірок геодезичного контролю 

      1. Алгоритм дій для проведення планового заходу державного нагляду 

(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Які правові підстави акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності? 

2. Які питання для перевірки дотримання вимог законодавства,  

які поширюються на всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері? 

3. Які особи несуть відповідальність за правопорушення у сфері 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності?  

Література: [16]. 
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4 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

    1. Компетенції органів державного управління у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

2. Напрями діяльності науково-дослідного інституту геодезії і 

картографії. 

3. Основні законодавчо-правові акти у геодезичній сфері.  

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

      5. Закон України «Про географічні назви».  

     6. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок 

надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного 

картографо-геодезичного фонду України».  

      7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку охорони геодезичних 

пунктів».  

8. Аналіз нормативно-правових актів України щодо геодезичного 

встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості.  

      9. Висновки за результатами аналізу нормативно-правових актів України.  

      10. Основні етапи геодезичних робіт з установлення та відновлення меж 

земельних ділянок на місцевості.  

 11. Аналіз результатів геодезичних робіт. 

 12. Окремі проблеми під час виконання геодезичних робіт з відновлення 

меж земельної ділянки на місцевості. 

      13. Складання договору, календарного плану, технічного завдання на 

виконання геодезичних робіт.  

      14. Суть, значення і функції нормування праці.  

 15. Існуючі форми та системи оплати праці. 

 16. Вимірювання витрат робочого часу. 

 17. Геодезичні роботи загальнодержавного призначення.  

  18. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних 

робіт.  

19. Геодезичні роботи спеціального призначення.  
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  20. Картографо-геодезичний фонд України. 

21. Організація проведення контролю для геодезичних робіт.  

  22. Положення про порядок проведення перевірок геодезичного 

контролю.  

23. Зміст контролю якості топографо-геодезичних та картографічних 

робіт.  

  24. Основні методи вивчення витрат робочого часу: хронометраж, 

фотографія робочого дня, фотохронометраж, метод моментних 

спостережень. 

25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності.  

26. Повноваження Верховної Ради України щодо найменування та 

перейменування географічних об’єктів. 

27. Види робіт, які передбачає камеральна частина кошторису на 

топографічну зйомку. 
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