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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ                            

ІЗ СТРУКТУРОЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ І 

КАРТОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

Наприклад: Вміння скласти календарно-плановий графік та кошторис 

виконання геодезичних робіт. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 
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практичних навичок за такими дисциплінами: Інженерна геодезія, Проектування і 

побудова опорних геодезичних мереж, Нормативно-правове регулювання у сфері 

геодезії та землеустрою. Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт; 

Геодезичний моніторинг при реконструкції будівель і споруд; Сучасні геодезичні 

прилади і технології. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Використовувати усно і письмово технічну українську мову та 

вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців 

ПРН 3. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на 

національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, 

процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомості та обмежень у їх використанні 

ПРН 4. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення 

карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії 

ПРН 5. Застосовувати методи і технології створення державних 

геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 

топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для 

вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, 

громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів 

ПРН 6. Використовувати методи збору інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання 

ПРН 8. Вміти обробляти результати геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами 

даних 

ПРН 10. Володіти методами організації топографо-геодезичного 

виробництва від польових вимірювань до менеджменту та реалізації 

топографо-геодезичної продукції на основі використання знань з основ 

законодавства і управління виробництвом 

ПРН 11. Вміти виконувати основні топографо-геодезичні роботи при 

вишукуванні і будівництві, згідно нормативних вимог 

ПРН 14. Вміти планувати та організовувати топографо-геодезичне 

виробництво 

ПРН 16. Вміти підготувати і використовувати високоточні геодезичні 

прилади 



 

 

ПРН 17. Вміти проектувати і будувати державні геодезичні мережі на 

поверхні Землі з найбільш високою точністю і надійністю 

ПРН 20. Вміти застосовувати електронні геодезичні прилади відповідно 

нормативних документів геодезичних роботах при будівельно-монтажному 

виробництві 

 

Диференційовані результати навчання: 

 
знати:  

 

– принципи організації геодезичних робіт в Україні; 

 – форми виробничо-господарської діяльності в Україні; 

 – принципи нормування і розрахунку заробітної праці; 

 – нормативне забезпечення геодезичних робіт в Україні; 

 

вміти: 

– використовувати усі форми виробничо-господарської діяльності; 

–  нормувати та розраховувати заробітну плату, вести звітність; 

–  організувати геодезичні роботи в системі Укргеодезкартографії; 

–  організувати інженерно-геодезичні вишукування; 

–  організувати роботи в експедиціях, партіях, бригадах; 

–  керувати геодезичним виробництвом; 

–  аналізувати виробничо-господарську діяльність; 

–  керувати якістю геодезичної продукції. 

володіти: 

 

– методами виробництва у системі господарювання України; 

– методами його організації, структурою, технологією і організацією 

топографо-геодезичних польових і камеральних робіт;  

– методикою нормування праці і контролю якості виробничого процесу;  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
практ

ичні 

само

стій

на 

1. Виробничий процес і його організація. Організаційно-

економічні особливості геодезичного виробництва.  
2 2 6 

2. Організаційно-правові форми господарювання.  

Ліцензування діяльності 
2 2 4 

3. Структура геодезичних робіт. Технологічний склад і 

особливості організації геодезичних робіт різного 

призначення. 

2 2 8 

4. Основи нормування праці, основні поняття і 

визначення. Управління якістю і технічний контроль 

геодезичних робіт. 

2 2 8 



 

 

5. Сутність, принципи і задачі планування і управління 

виробництвом.  
2 2 8 

6. Календарно-планові графіки геодезичних робіт. 

Мережеві методи планування і управління. 
2 2 8 

7. Менеджмент як структура управління організацією в 

ринкових умовах. Основні сучасні моделі управління. 

Форми менеджменту. Ефективність менеджменту. 

2 2 8 

8. Основні принципи маркетингу. Дослідження ринків. 

Дослідження продукції. Ціноутворення. 
2 2 8 

 Всього 16 16 58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Планування та організація геодезичного виробництва» складає 60 балів і 

може бути досягнено наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 
Кількість 

у семестрі 

1 2 3 4 

  Розрахунково-графічна  робота 1 20 30 

Контроль знань:    

Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

40 

 

70 

Підсумковий контроль знань - іспит 1 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи «Складання 

технічного проекту геодезичних робіт». Розрахунково-графічна робота з курсу 

складається з практичних завдань та задач. Розроблено 15 варіантів теоретичних завдань. 

Відповіді на питання передбачають розкриття теоретичних аспектів  планування та 

організація топографо-геодезичного виробництва і здійснюються на основі матеріалів 

підручників та наукових публікацій. При розв’язанні задач обов’язковим є представлення 

висновків щодо результатів розрахунків. Методичні вказівки щодо виконання 

розрахунково-графічної робота представлені в методичних рекомендаціях [6]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється 

у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 



 

 

 

 

  Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Планування та 

організація геодезичного виробництва» 

1. Особливості організаційно-економічних відносин в сфері геодезичного 

виробництва. 

2. Виробничий процес геодезичного виробництва і його організація. 

3. Організаційно-правові форми господарювання. Ліцензування 

діяльності.  

4. Структура геодезичних робіт.  

5. Технологічний склад і особливості організації геодезичних робіт 

різного призначення.  

6. Собівартість продукції підприємств топографо-геодезичного 

виробництва. 

7. Основні виробничі фонди підприємств топографо-геодезичного 

виробництва. 

8. Оборотні кошти підприємств топографо-геодезичного виробництва. 

9. Основи нормування праці, основні поняття і визначення.  

10.  Економічна ефективність капітальних вкладень, нових технологій і 

нової техніки. 

11.  Як потрібно управляти якістю і виконувати технічний контроль 

геодезичних робіт? 

12. Сутність, принципи і задачі планування і управління виробництвом.  

13. Як складаються календарно-планові графіки геодезичних робіт?  

14. Менеджмент як структура управління організацією в ринкових умовах.  

15. Основні сучасні моделі управління.  

16. Форми менеджменту. Ефективність менеджменту.  

17.  Основні принципи маркетингу. Дослідження ринків.  

18.  Геодезичне виробництво і показники якості геодезичної продукції 

19.  Технічне нормування і оплата праці в топографо-геодезичних і 

картографічних підприємствах. 

20. Складання кошторису вартості геодезичних робіт.  

 

Інформаційне забезпечення 

 

Основна література 

1. Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : навч. посіб. Топографо-

геодезичні і картографічні роботи. Землевпорядні роботи / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич. - 

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 121 с. 



 

 

2. Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом: 

Підручник / Креніда Ю.Ф., Кривоберець Б.І. – Донецьк, ТОВ “Лебідь”, 2004. – 522 с. 

3. Положення про складання технічних проектів і програм на виконання 

загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджене 

заступником Міністра екології та природних ресурсів 7 березня 2001 р. 

4.  Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність ” від 23 

грудня 1998 р. № 353-ХІУ. 

5. 3. Інструкція з топографічного знімання в масштабах і :5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500. 

(ГКНТА-2.04-02-97}. 

6. Новосад В. М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни «Планування та організація топографо-геодезичного виробництва» для 

студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", спеціалізації «Геодезія» освітнього 

рівня «Магістр», Одеса, ОДАБА, 2017. – 36с. 

7. Вдосконалення управління земельними ресурсами в період економічних 

трансформацій. Монографія. /А.Я. Сохнич. В.М. Новосад.  Львів 2010. – 170 с.  

8. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та 

картографічні роботи, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

№29/м від 19.02.2003 р. 

9. Нормативно - правові акти в сфері геодезії і картографії [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ . 

Допоміжні джерела інформації 

10. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. М. 

Стройиздат1982 

11.  Сметные укрупненные расценки (СУР) на топографо-геодезические работы. М., 

ГУГК 

11. Руководство по планированию топографо-геодезических работ. ГКНИНП (ОНТА)-17-

2009. - М.: ЦНИИГАиК, 2009. - 237 с. 

12. Инструкция по составлению проектно-сметной документации. ГКИНП (ГНТА)-16-

2010. - М.: ЦНИИГАиК, 2010. - 133 с. 

 

http://uk.wikipedia.org/

