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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Нині значна увага при організації навчального процесу в вищих 

навчальних закладах приділяється самостійній роботі студентів 
(СРС), як основному засобу оволодіння навчальним матеріалом у 
час позааудиторної навчальної роботи. Її метою є засвоєння в 
повному обсязі навчальної програми, формування вмінь і навичок 
ефективної самостійної діяльності у здобутті, поглибленні й 

систематизації знань, розвиток критичного мислення. 
Організація і управління виробництвом – дисципліна, яка 

ставить за мету навчати студентів оптимально організовувати 

роботу в науково-дослідних і проектно-вишукувальних організаціях 
з різними формами господарювання та в управліннях земельних 
ресурсів системи Держземагенства України відповідно до 
законодавчих та нормативних актів держави. Виконання 
землевпорядних робіт вимагає від виконавця глибоких знань 
структури управління земельними ресурсами та землевпорядним 

виробництвом, основ планування, нормування, фінансування, 
оплати праці, обліку й звітності. Недоліки в організації 
землевпорядних робіт приводять до неповного використання 
трудових та матеріальних ресурсів, зниження  якості робіт. Її 
завдання полягає в здобутті студентами знань щодо організації, 
здійснення управління та планування землевпорядних робіт на всіх 
етапах виробничого процесу будь-якого виду і об’єкту робіт.  
Згідно з навчальним планом підготовки студентів за напрямом 

6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” на вивчення 
дисципліни "Організація і управління  виробництвом" передбачено 
144 годин, в тому числі на самостійну роботу – 96 годин для 
студентів денної форми навчання, 102 годин - для студентів заочної 
форми навчання. 

У процесі виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
теоретичні знання із організації і управління  виробництвом, які 
знайдуть застосування на практиці, при роботі як спеціалістами 

землевпорядниками, так і керівниками виробничих підрозділів 
спеціалізованих підприємств або державної землевпорядної служби, 

самостійно опрацьовують окремі теми змістовних модулів, 
здійснюють підготовку до практичних занять. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Організація землевпорядних та геодезичних робіт 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу "Організація і 
управління виробництвом". 

Організація виробництва, як предмет вивчення курсу. Завдання 
курсу та його зміст. Види робіт, які виконуються в складі 
землеустрою. Виробничий процес та структура землевпорядних 
робіт. 
Тема 2. Основи організації  праці в землевпорядкуванні, та 

створення виробничих підприємств. 

Процес праці, основи та принципи її організації. Порядок 
створення виробничих підприємств. Статут підприємства. Основні 
положення  про розподіл виробничого процесу на етапи та стадії. 
Природні та інші умови, що впливають на виконання робіт. 
Тема 3. Організація виконання проектно-вишукувальних 

робіт. 
Організація робіт при проведенні корегування планових 

матеріалів. Організація робіт по перенесенню проекту в 
натуру.Організація робіт по довгостроковому прогнозуванню. 

Організація робіт по впорядкуванню території. Організація робіт 
при робочому проектуванні. Організація робіт по виготовленню 

документів, що засвідчують право  власності та користування 
землею. 

Тема 4. Планування землевпорядних робіт. 
Завдання та зміст планування. Перспективне та поточне 

планування землевпорядних робіт. Оперативно-виробниче 
планування.  

 

Змістовий модуль 2 

Нормування та оплата праці на виробництві 

Тема 5. Нормування праці при виконанні  землевпорядних 
робіт. 
Суть та значення нормування праці. Структура витрат робочого 

часу і види норм праці. Методи розробки та впровадження  норм 

праці.  Собівартість проектної документації.  
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Тема 6. Фінансування землевпорядних робіт. 
Функції фінансів. Джерела фінансування. Порядок фінансування 

і розрахунків за виконані роботи. 

  Тема 7. Облік та звітність в  землевпорядкуванні. 
Суть, значення та види обліку і звітності. Облік та звітність у 

виробничих підрозділах. Облік та звітність в державних органах 
управління земельними ресурсами. 

Тема 8. Організація оплати праці на виробництві. 
Основні види організації заробітної праці  та системи оплати 

праці. Організація оплати праці на виробничих підприємствах та в 
державних органах управління земельними ресурсами. Порядок 
нарахування та виплати заробітної плати. Порядок відшкодування 
витрат на відрядження та інші виробничі потреби. 

 

Змістовий модуль 3 

Управління та аналіз в землевпорядному виробництві 

Тема 9. Основи управління виробництвом землевпорядних 
робіт. 
Зміст та особливості управлінської праці. Функції і принципи 

управління. Методи управління, їх зміст та взаємозв’язок. 
Планування кадрів. 
Тема 10. Державні та місцеві органи управління земельними 

ресурсами. 

Розвиток і вдосконалення землевпорядних органів управління. 
Структура, завдання та функції центрального державного органу 
управління  земельними ресурсами. Структура та функції місцевих 
органів управління земельними ресурсами. Права та обов’язки 

інженера-землевпорядника сільської (селищної) ради. 

Тема 11. Управління якістю проектних та вишукувальних 
робіт. 
Система управління якістю проектно-вишукувальних робіт. 

Види контролю за якістю робіт. Класифікація помилок, облік та 
оцінка якості робіт. Шляхи підвищення та стимулювання якості. 
Тема 12.Структура  та функції  підприємств, які виконують 

землевпорядні роботи. 

Загальні відомості про проектні та інші організації та 
підприємства, які виконують землевпорядні роботи. Структура та 
напрямки діяльності ДП НДП інституту землеустрою. Типова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

структура та функції ДП регіонального НДП інституту 
землеустрою. Кваліфікаційні вимоги до керівників та спеціалістів 

 
3. ЗАВДАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

В процесі виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
теоретичні знання із організації і управління  виробництвом, які 
знайдуть застосування на практиці, при роботі як спеціалістами 

землевпорядниками, так і керівниками виробничих підрозділів 
спеціалізованих підприємств або державної землевпорядної служби, 

самостійно опрацьовують окремі теми змістовних модулів, 
здійснюють підготовку до практичних занять. Зміст, обсяги і 
структура завдань для СРС наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Завдання щодо самостійної роботи 
№ 

з / 
п 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

1 2 3 4 

 семестри 8 3, 9 

1 Предмет, завдання і зміст курсу "Організація і 
управління   виробництвом". Види робіт, які 
виконуються в складі землеустрою. Структура 
землевпорядних та геодезичних робіт. Основні 
положення про розподіл виробничого процесу на 
стадії та етапи робіт. 
Рекомендована література: 2,3,5,6,7,15 

6 6 

2 Основи організації  праці в землевпорядкуванні, 
та створення виробничих підприємств. Вивчення 
змісту статуту  виробничого підприємства та 
положення про державні органи управління. 
Рекомендована література: 2,3,4,7,15 

10 8 

3 Організація виконання проектно-вишукувальних 

робіт з: корегування планово-картографічних 

матеріалів; перенесення проектів в натуру; 

довгострокового прогнозування; впорядкування 
території; робочого проектування; грошової  

10 10 
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1 2 3 4 

  оцінки земель; проектів розподілу земель на 
земельні частки (паї); виготовлення документів, що 

засвідчують право власності і користування землею. 

Рекомендована література: 2,3,4,7,24,25 

  

4 Планування землевпорядних робіт. Перспективне 
планування, складання календарних планів 
виконання робіт кожним працівником на рік. 
Поточне планування на день, місяць, квартал. 

Оперативно-виробниче планування. 
Рекомендована література: 2,3,4,7,17,18,19 

10 10 

5 Нормування праці при виконанні  землевпорядних 

робіт. Собівартість виробленої проектно-

вишукувальної продукції. Структура витрат 
робочого часу і види норм праці. Методи 

впровадження норм праці для різних видів робіт. 
Рекомендована література: 2,3,7,17,18,19,20 

8 8 

6 Фінансування землевпорядних робіт. Функції 
фінансів. Джерела і порядок фінансування 
виконаних робіт. 
Рекомендована література: 1,7,9 

6 8 

7 Облік та звітність  землевпорядних та геодезичних 

робіт. Види обліку та звітності в підприємствах з 
різними формами господарювання. Облік і 
звітність в державних органах управління 
земельними ресурсами. 

Рекомендована література: 7,20,23 

8 10 

8 Організація оплати праці на виробництві. Основи 

організації системи оплати праці. на виробництві 
та в органах управління земельними ресурсами. 

Порядок нарахування  та виплати заробітної 
плати. 

Рекомендована література: 7,9,16,17,18,19 

8 14 

9 Основи управління виробництвом 

землевпорядних робіт. Зміст та особливості 
управлінської праці. Функції та принципи 

управління. Методи управління.  Планування 
потреби в кадрах. 

Рекомендована література: 7,8,10,11,12,21,23 

8 6 
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1 2 3 4 

10 Державні та місцеві органи управління 
земельними ресурсами. Розвиток і вдосконалення 
землевпорядних органів управління. Структура, 
завдання та функції центрального державного 

органу управління  земельними ресурсами. 

Структура та функції місцевих органів управління 
земельними ресурсами. Права та обов’язки 

інженера-землевпорядника сільської (селищної) 
ради. 

Рекомендована література: 7,21,22,23 

8 6 

11 Управління якістю проектних та вишукувальних 

робіт. Система управління якістю проектно-

вишукувальних робіт. Види контролю за якістю 

робіт. Класифікація помилок, облік та оцінка 
якості робіт. Шляхи підвищення та стимулювання 
якості. 
Рекомендована література: 7,8,12,23 

6 10 

12 Структура  та функції  підприємств, які виконують 
землевпорядні роботи. Загальні відомості про 

проектні та інші організації та підприємства, які 
виконують землевпорядні роботи. Структура та 
напрямки діяльності ДП НДП інституту 

землеустрою. Типова структура та функції ДП 

регіонального НДП інституту землеустрою. 

Кваліфікаційні вимоги до керівників та 
спеціалістів. 
Рекомендована література: 7,11,12, 22,23 

8 6 

Разом 96 102 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Організація і управління   виробництвом” є складання письмового 
звіту за темами вказаними у табл.1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 
частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 
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20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 
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„Землевпорядкування та кадастр”, „Геоінформаційні системи і 
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22. Інші законодавчі і нормативні акти щодо регулювання  земельних 
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http: // www.rstu.rv.ua/book.html  – Бібліотека НУВГП. 

www.mon.gov.ua/ - Міністерство освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


