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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  Комплексні тестові завдання фахової  вступної співбесіди для 

абітурієнтів спеціальності  193 Геодезія та землеустрій  (ОПП 

Землевпорядкування) розроблені з навчальних предметів: «Геодезія», 

«Землевпорядне проєктування», «Земельний кадастр»,  

«Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва»,   

«Охорона праці»,  «Облік земель»,  «Геодезичні роботи при землеустрої», 

«Грошова оцінка земель і нерухомості».    

Під час вступної співбесіди передбачено оцінити практичні та 

теоретичні знання і вміння вступників. 

Кожен варіант містить 2 теоретичних завдання і одну задачу.  

Вступна співбесіда  має на меті визначити рівень професійної підготовки 

абітурієнтів. Тому завдання, винесені на співбесіду, охоплюють матеріал 

фахової підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.  
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ПРИ 

СКЛАДАННІ ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ З НАВЧАЛЬНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

студентів 

Бали Вимоги до умінь абітурієнта 

І. Початковий 1 Абітурієнт відтворює матеріал на елементарному рівні, 

називаючи окремий факт або явище, подію, не аналізуючи їх. 

2 Абітурієнт розуміє навчальний матеріал на елементарному 

рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим 

реченням. 

3 Абітурієнт, дає відповідь у вигляді окремих речень (за 

допомоги викладача) без узагальнення й висновку. 

2. Середній 4 Абітурієнт володіє матеріалом на початковому рівні його 

засвоєння, відтворює незначну частину тексту, не вміє 

аргументувати власну позицію 

5 Абітурієнт володіє матеріалом та окремими навичками за 

допомогою викладача відтворює матеріал і наводить один 

приклад. 

6 Абітурієнт володіє матеріалом, відтворює значну його 

частину, за допомогою викладача знаходить потрібні 

приклади. 

3. Достатній 7 Абітурієнт володіє матеріалом за поданим викладачем 

зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження 

певних суджень. 

8 Абітурієнт володіє матеріалом, на рівні цілісно-комплексного 

уявлення про під керівництвом викладача виправляє 

допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження 

висловленого судження або висновку. 

9 Абітурієнт володіє матеріалом та узагальнює набуті знання, 

самостійно виправляє допущені помилки, добирає 

переконливі аргументи на підтвердження власного судження, 

коментуючи їх. 

4. Високий 10 Абітурієнт володіє матеріалом, знаходить і виправляє 

допущені помилки, систематизує та творчо використовує 

дібраний матеріал. 

11 Абітурієнтна високому рівні володіє матеріалом, висловлює 

свої думки, виявляючи власну позицію щодо них. 

12 Абітурієнт вільно володіє матеріалом, виявляє творчі 

здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних 

навчальних завдань, застосовує набуті знання та вміння в 

нестандартних ситуаціях, вміє оперувати фактами. 
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Критерії оцінювання співбесіди в 200 бальній системі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка в балах Оцінка за 

200-бальною шкалою 

12 200 

11 190 

10 180 

9 170 

8 160 

7 150 

6 140 

5 130 

4 120 

3 110 

2 100 
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3. ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

3.1. Зміст предмету  «Геодезія» 

 

Тема 1. Відображення поверхні Землі в цілому і по частинах. Способи 

вимірювання ліній на місцевості. 

План, карта, профіль. Системи координат на площині. Елементи 

вимірювань на місцевості. Закріплення ліній на місцевості. Провішування 

ліній. Вимірювання довжини лінії, точність вимірювання ліній. Екліметри їх 

застосування . Поняття про масштаби планів. Поперечний масштаб. 

Розв’язування задач за допомогою масштабу.  

Тема 2. Найпростіші способи знімання місцевості. Орієнтування ліній 

на  місцевості і плані. 

Суть знімання місцевості. Еккери, їх будова та застосування. Знімання 

місцевості еккером і мірною стрічкою. Поняття про орієнтування . 

Орієнтування ліній на місцевості і на плані. Азимути і румби, зв’язок між 

ними. Визначення горизонтальних кутів по румбах і азимутах їх сторін. 

Дирекційний кут і зв’язок його з азимутом. 

Тема 3. Визначення площ. 

Аналітичний, графічний та механічний методи визначення площ. 

Планіметр, його будова та призначення. Ціна поділки планіметра до зручного 

для використання значення. Визначення загальної площі землекористувань і 

землеволодінь. Визначення площ секцій і контурів та їх зрівнювання. 

Складання контурної та зведеної експлікації і кальки контурів. 

Тема 4. Загальні відомості про нівелювання. 

Абсолютні  і відносні відмітки. Перевищення. Рельєф та його 

відображення. Види і способи нівелювання. Складне нівелювання. Державна 

нівелірна мережа. Нівелірні знаки. Стандарт на виготовлення нівелірів. 

Будова, перевірки, випробування та юстування нівелірів. Нівелірні рейки та 

їх дослідження. Прив’язка нівелювальних ходів до державної мережі. 

Тема 5.  Проведення технічного нівелювання. 

Проведення технічного нівелювання. Підготовчі роботи для технічного 

нівелювання траси. Трасування, розбиття пікетажу, точок повздовжнього і 

поперечного профілів, кругових кривих. Повздовжньо-поперечне 

нівелювання траси і його обробка. Визначення неув’язок у нівелірних ходах. 

Допустимі неув’язкі, вирівнювання перевищень. Вирахування відміток  за 

допомогою перевищень і горизонту приладу. Побудова профілю траси.  
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Нанесення на профіль проектної лінії та визначення проектних 

(червоних) відміток. 

Нівелювання поверхні по квадратах. Складання плану поверхні та 

проведення горизонталей. Задачі які вирішують на плані з горизонталями. 

 

3.2. Зміст предмету «Землевпорядне проєктування» 

 

1. Методологічні основи землевпорядного проектування 

Розділ 1. Теоретичні основи землевпорядного проектування 

Тема 1.1.  Методологічні основи  землевпорядного проектування 

   Поняття про проектування. Проектування в землеустрої. Прогнозування і 

планування використання земель - основа для проектування. 

Землевпорядний проект як основа створення нових форм організації 

території та екологічного, економічного, технічного і юридичного 

обгрунтування, що забезпечує організацію раціонального використання і 

охорони земель, вирішення соціальних проблем. Соціальне і еколого-

економічне значення землевпорядного проекту. Об'єкти проектування . 

Предмет землевпорядного проектування. Об'єкт, методи і принципи 

землевпорядного проектування. Розвиток проектування як стадії 

землевпорядного процесу. Зміст землевпорядного проектування на 

сучасному етапі. 

Тема 1.2.  Методика і технологія землевпорядного проектування 

Види технологій землевпорядного проектування. Загальнодержавні і 

регіональні програми використання і охорони земель. Схеми землеустрою. 

Місце землевпорядного проектування в запільній системі землевпорядних 

робіт. Види проектів землеустрою. Поняття про стадійність проектування. 

Поняття про складові частини і елементи землевпорядних проектів. 

Методика розробки проекту. 

Розділ 2. Територіальний землеустрій 

Тема 2.1.  Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою. 

Поняття про територіальний землеустрій. Різновиди і принципи 

територіального землеустрою. Завдання і зміст територіального 

землеустрою. Завдання раціонального перерозподілу земельного фонду в 

галузях народного господарства. Програми землевпорядної та іншої 

документації з планування і організації раціонального використання та 

охорони земель. Складові частини і основний зміст схеми землеустрою. 

Методологічні основи формування меж адміністративно-територіальних 

утворень. 
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Особливості формування землекористування та організації об'єктів 

природно-заповідного фонду, природоохоронного, рекреаційного та 

оздоровчого призначення. 

Тема 2.2. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, 

організацій, установ і громадян у власність і користування. 

Склад і зміст проектів (схем) землевпорядкування території сільських і 

селищних Рад. Стан та тенденції зміни землекористування в межах території 

сільських і селищних Рад. Організація екологобезпечного та 

конкурентоздатного землекористування. 

Складання проектів створення сільськогосподарських землеволодінь і 

землекористувань. Формування землеволодінь і землекористувань з різними 

формами господарювання на основі приватної власності на землю і оренди 

земельних і майнових паїв. Особливості проектів відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського та фермерських господарств, 

садівницьких товариств, городництва та для сінокосу й випасання худоби. 

Основні показники економічного обгрунтування і методика розрахунку. 

Тема 2.3. Впорядкування земель для сільськогосподарських 

підприємств, організацій, установ і громадян у власність і користування    

Поняття удосконалення землекористувань і землеволодінь. Види недоліків 

у землекористуваннях і землеволодіннях. Шляхи усунення недоліків за 

умов приватної власності на землю. Формування обмежень та земельних 

сервітутів. Обмін земельних ділянок. Порядок розробки проекту і його 

еколого-економічне обгрунтування. Погодження і затвердження проекту. 

Тема 2.4 Формування землекористувань та землеволодінь 

несільськогосподарського призначення. 

Завдання і зміст проектів відведення земель для сільськогосподарських 

потреб. Землі несільськогосподарського призначення. Види 

сільськогосподарських землекористувань. їх вплив на існуючу організацію 

території та навколишнє середовище. Вимоги до створення 

землекористувань. Міжгалузевим характер надання земель для 

несільськогосподарських цілей. 

 Складові частини проекту. Порядок розробки проекту і його еколого-

економічне обгрунтування. Порядок погодження і затвердження проектів 

відведення земель. 

Розділ 3. Внутрігосподарський землеустрій  сільськогосподарських 

землеволодінь і землекористувапнь 

Тема 3.1. Поняття, завдання і зміст внутрігосподарського землеустрою. 

Складові частини і елементи проекту. 
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.Поняття внутрішньогосподарського землеустрою.Завдання і вимоги до 

проведення внутрішньогосподарського землеустрою 

Внутрішньогосподарська організація території як важлива ланка просторових 

умов щодо забезпечення еколого-еко- помічної оптимізації використання та 

охорони земель. 

Складові частини і елементи проекту. Послідовність робіт щодо складайіш 

та обгрунтування проекту. Зв'язок з перелпроект- ними розробками. 

Методика проектування. Проектні варіанти, їх порівняння і аналіз у системі 

технічних, агроекономічних і економічних показників. 

Тема 3.2. Підготовчі і обстежувальні роботи при внутрігосподарському 

землеустрою. 

Камеральна землевпорядна підготовка. Зміст і оцінювання існуючих 

проектів, передпроектних розробок, планово-картогра- фічного матеріалу. 

Оцінювання агроекологічного стану території. 

Польові підготовчі роботи. Польове уточнення меж угідь та 

землекористувань. Вирахування площ, складання контурної експлікації та 

експлікації земель за угіддями. Проведення землевпорядного обмеження. 

Визначення Агроекологічно-сумісних груп земель. Агроекологічне мік-

рорайонування території і класифікація земель за їх придатністю для 

вирощування культур. 

Зміст матеріалів, оформлення польових підготовчих робіт і землевпорядного 

обстеження. 

Поняття і зміст завдання для розробки проекту. 

Тема 3.3. Організація виробничих підрозділів і розміщення 

господарських   

Зміст і завдання проектування. Поняття про виробничі підрозділи, 

господарські і виробничі центри. Типи землекористування та 

організаційно-виробничих структур. Кількість і розмір виробничих 

підрозділів господарств, виробничих спеціалізацій у різних регіонах 

України. Фактори, іцо впливають на кількість і розміри підрозділів. Види 

виробничих центрів. Вимоги до їх розміщення. 

Тема 3.4.  Планування використання земель у населених пунктах  

Основні принципи і зміст схеми планування і забудови населених пунктів. 

Зонування території. Зв'язок схеми з проектами внутрішньогосподарського 

землеустрою. 

Порядок складання схеми планування і забудови сільських населених 

пунктів. Вибір місця для житлової зони, виробничої зони. Методика та 

вимоги до розміщення основних елементів забудови сільських населених 
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пунктів. Планування виробничої зони. Розподіл виробничої зони на сектори і 

групи. 

Тема 3.5.   Розміщення внутрігосподарських доріг, інженерних споруд і 

об’єктів 

Завдання і зміст розміщення шляхів і об'єктів інженерного оснащення 

території. Види об'єктів інженерної інфраструктури. Основні вимоги до їх 

розміщення. 

Зміст і значення шляхів. Види шляхів. Основні вимоги до їх розміщення. 

Методика складання проекту розміщення шляхів. Економічне обгрунтування 

проектних рішень. 

Розмішення меліоративних і водогосподарських об'єктів та їх вплив на 

організацію території.  

Тема 3.6. Організація вгідь і систем сівозмін. 

Поняття про сівозміни. Системи сівозмін. Типи і види сівозмін. 

 Проектування спеціальних, ґрунтозахисних, кормових, польових сівозмін. 

Випадки проектування. Вимоги до розмірів і розміщення ділянок поза 

сівозміною.  

 Методика обґрунтування проектування проекту організації угідь і сівозмін. 

Тема 3.7. Впорядкування території сівозмін 

Розміщення полів сівозмін. Поля сівозмін, основні вимоги щодо розмірів та 

їх розміщення. 

Тема 3.8.  Впорядкування території  природних кормових угідь 

Зміст та завдання впорядкування території кормових угідь. 

Кормові угіддя України, їх продуктивність, значення в структурі кормового 

балансу. Класифікація придатності земель для кормових угідь. Особливості 

пасовищного утримання худоби. Зміст комплексу заходів щодо науково 

обгрунтованого використання кормових угідь. Культурні, поліпшені та 

природні сіножаті. Поняття про пасовищезміни і сінокосозміни. Вимоги до 

впорядкування території кормових угідь. 

Впорядкування території природних пасовищ. Особливості природних 

пасовищ, способи поліпшення пасовищ. Використання пасовищ у системах 

гуртових ділянок і випасних загонів. Проектування пасовищезмін та 

закріплення їх за фермами. Розміщення гуртових та отарних ділянок. 

Проектування загонів черговою випасання, скотопрогонів, літніх таборів, 

джерел пасовищного водопостачання. 

Впорядкування території культурних пасовищ. 

Зміст і завдання впорядкування території сівозмін, їх взаємозв'язок, Основні 

вимоги до впорядкування території. Зміст організації території в умовах 

еколого-ландшафтного землевпорядкування. 
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Поняття і значення культурних пасовищ. Закріплення пасовищ за фермами. 

Особливості проектування зрошуваних культурних пасовищ. 

Впорядкування території сіножатей. Зміст впорядкування території 

сіножатей. Проектування сінокосозмін, розміщення сіно- косозмінних 

ділянок, шляхів, водних джерел. 

Тема 3.9.  Впорядкування території багаторічних плодових насаджень 

Завдання і зміст впорядкування території садів. Класифікація придатності 

земель під сади. Розміщення порід і сортів. Проектування кварталів, 

господарських дворів, доріг, захисних лісонасаджень, водних джерел. 

Особливості впорядкування території садів інтенсивного типу. Реконструкція 

існуючих багаторічних насаджень. 

 Тема 3.10.  Впорядкування території багаторічних плодових насаджень. 

Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських 

підприємств при різних формах власності. 

Змістовий модуль 3. Комплексне обгрунтування проектів. 

Тема 3.11. Комплексне обгрунтування проектів внутрігосподарського 

землеустрою. 

Поняття про ефективність внутрігосподарського землеустрою. Показники 

соціального, екологічного та економічного обґрунтування. Методи 

визначення капіталовкладень та їх окупність, згідно з запроектованими 

заходами. 

Тема 3.12. Технічне проектування 

Значення технічного проектування. Способи технічного проектування. 

Порядок розробки технічного проекту внутрігосподарського землеустрою. 

Способи та точність проектування земельних ділянок. Проектування зе-

мельних ділянок набором контурів. Врахування вкраплених контурів при 

проектуванні. Система захисту результатів при проектуванні. Проектування 

ділянок за допомогою програми "Автокад". 

Тема 3.13.  Оформлення,розгляд і затвердження проекту 

Оформлення матеріалів, виготовлення їх для видачі землевласникам і 

землекористувачам. Здача та зберігання землевпорядної та технічної 

документації 

Тема 3.14. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в 

натуру 

Графічні матеріали проекту, зміст і оформлення пояснювальної записки, 

документів щодо розгляду та затвердження проекту, матеріалів обстежень і 

вишукувань, перенесення проекту на місцевість та ін. 



13 

 

Способи перенесення проекту в натуру і умови їх застосування. Підготовчі 

роботи для перенесення проекту в натуру. Вирахування геодезичних даних 

по проектних лініях та ходах. Техніка перенесення проекту в натуру різними 

способами. Окремі випадки перенесення проекту в натуру. Перенесення 

проекту в натуру, складеного на фотоплані. Технічні допуски та ув'язка гео-

дезичних даних. Закріплення проекту в натурі межовими знаками та 

проорювання меж. Контроль робіт в натурі. 

Тема 3.15.  Здійснення проекту внутрігосподарського землеустрою. 

Авторський нагляд. 

Зміст роботи щодо здійснення проектів землеустрою. Розробка плану 

здійснення проектів. Зміст документації і оформлення проектів. 

 

3.3. Зміст предмету «Земельний кадастр» 

 

Вступ. Аналіз розвитку земельного кадастру та його значення для 

вирішення суспільно необхідних завдань, проблем і виробництв. 

Теоретичні основи розвитку земельних відносин. Структура 

земельних відносин в умовах ринкової економіки. Етика земельних 

відносин і стабільність  суспільства. Предмет, завдання і зміст курсу, 

зв’язок з іншими дисциплінами. . Організація, рівні і структура ведення 

державного земельного кадастру.  

Тема 1. Характеристика державного земельного кадастру. 

Формування правової бази Державного земельного кадастру. Структурні 

рівні ведення Державного земельного кадастру. Об'єкти Державного 

земельного кадастру. Роль земельного кадастру у регулюванні земельних 

відносин та реалізації земельної реформи в Україні. Закон України "Про 

Державний земельний кадастр". Терміни та визначення понять 

Державного земельного кадастру. Система Державного земельного 

кадастру. Складові частини Державного земельного кадастру. Мета 

ведення Державного земельного кадастру. Принципи Державного 

земельного кадастру. Загальні засади ведення Державного земельного 

кадастру. 

 Тема 2. Органи ведення державного земельного кадастру. 

Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного 

земельного кадастру. 

Система органів Державного земельного кадастру. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 

сфері Державного земельного кадастру. Повноваження територіальних 

органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних 
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ресурсів у областях у сфері Державного земельного кадастру. 

Повноваження територіальних органів центрального органу виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів у місті Київ та у сфері Державного 

земельного кадастру. Повноваження територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 

районах, містах та містах обласного значення у сфері Державного 

земельного кадастру.             

         Тема 3. Земельний фонд України – як об’єкт державного 

земельного кадастру 

Державний земельний фонд - об'єкт Державного земельного кадастру, 

його місце в світових земельних ресурсах. Земля як об'єкт регіональної 

політики. Категорії земель, їх визначення і призначення. Класи 

використання земель. Суб'єкти земельних відносин і облікові земельні 

одиниці. Класифікація земельних угідь. Поняття кадастрового гектара. 

Тема 4. Методи отримання і опрацювання та аналізу даних 

земельного кадастру та земельно-кадастрова документація 

Інформаційне, картографічне і фінансове забезпечення 

земельного кадастру.  Статистичні методи обробки і аналізу даних 

земельного кадастру. Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, 

аналізу   і систематизація. Зйомки та обстеження території при 

земельному кадастрі, їх зміст і порядок ведення. Земельно-кадастрова 

документація, її види і призначення. Теоретичні і методичні основи 

земельного кадастру. Структура, склад і призначення земельно-

кадастрових карт і планів.  

 Тема 5.  Склад відомостей державного земельного кадастру. 

Геодезична та картографічна основа Державного земельного 

кадастру. Об’єкти Державного земельного кадастру. Вимоги до 

відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру. Склад 

відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон 

України. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць. Склад 

відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель. Відомості про земельні ділянки. Документи, які 

створюються під час ведення Державного земельного кадастру. 

Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення 

Державного земельного кадастру. Порядок користування відомостями 

Державного земельного кадастру. 

  Тема 6. Кадастрове зонування 
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Поняття про кадастрове зонування. Кадастрова структуризація 

території України. Структура кадастрового номера земельної ділянки. 

Індексні кадастрові карти та плани. Територіальне зонування. 

Кадастрове районування. Виділення та нумерація кадастрових зон. 

Виділення та нумерація кадастрових кварталів.  Обмеження і сервітути, 

їх види, призначення і використання в земельному кадастрі. Виділення  

зон особливого режиму землекористування.            

          Тема 7. Кадастрові зйомки як складова частина земельного 

кадастру 

Поняття про кадастрові зйомки, види зйомок і їх призначення. 

Технології геодезичних робіт щодо забезпечення вихідної 

документації для складання проектної документації та комп’ютерної 

обробки вихідних даних після здійснення геодезичних робіт. 

Геодезичне встановлення і погодження меж земельних ділянок. 

Відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Погодження меж 

земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами. 

Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження 

та обмеження щодо використання землі. Кадастровий план обмежень 

і обтяжень. Виготовлення кадастрового плану. 

          Тема 8. Бонітування ґрунтів 

Загальне поняття про бонітування ґрунтів. Районування території 

при земельному кадастрі. Об'єкт, предмет і критерії бонітування 

ґрунтів. Основні види родючості ґрунтів, які враховуються при 

земельному кадастрі. Класифікація, характеристика і діагностичні 

ознаки ґрунтів, які враховуються при бонітуванні. Способи 

визначення показників бонітування ґрунтів. Складання і перевірка 

шкал бонітування ґрунтів. Використання даних бонітування ґрунтів і 

відображення їх на планово-картографічних матеріалах. 

Використання даних бонітування ґрунтів і відображення їх на 

планово-картографічних матеріалах. Кореляційний аналіз 

залежностей між урожайністю культур і запасами гумусу по 

агровиробничих групах ґрунтів 

          Тема 9. Економічна оцінка земель   

        Загальне поняття про економічну оцінку земель, її місце в 

системі земельного кадастру. Об'єкт, предмет і критерій економічної 

оцінки земель. Показники економічної оцінки земель. Складання, 

перевірка і затвердження шкал оцінки земель. 

Внутрішньогосподарська оцінка земель, загальні положення її 
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проведення. Визначення показників економічної оцінки земель.  

Складання, перевірка і затвердження шкал оцінки земель. 

            Тема 10. Грошова оцінка земельних ділянок 

Грошова оцінка земельних ділянок, її сутність та способи 

проведення. Призначення і порядок проведення грошової оцінки 

земель. Види грошової оцінки земель. Використання даних експертної 

грошової оцінки земельних ділянок.Рента, поняття, види, визначення і 

використання під час  проведення грошової оцінки земель. Методика 

проведення грошової оцінки земель і розрахунок її показників                

          Тема 11.  Державна реєстрація земельних ділянок 

   Загальне поняття про реєстрацію земельних ділянок. 

Значення державної реєстрації земельних ділянок, землеволодінь, 

землекористувань. Об’єкти та суб’єкти державної реєстрації.    

Державний кадастровий реєстратор.  Порядок проведення реєстрації. 

Відмова у державній реєстрації.  Кадастрово – реєстраційна система 

Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із 

землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесненню до 

Державного земельного кадастру. Інформаційна взаємодія органу, 

що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу 

державної реєстрації прав.  

           Тема 12. Поземельна книга. Внесення відомостей до Поземельної   

книги. 

Поземельна книга. Внесення відомостей до Поземельної книги. 

Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про земельну ділянку у разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною 

ділянкою, а також відновлення її меж. Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель. 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок.   

           Тема 13.  Облік кількості та якості земель 

Облік кількості земель. Облік якості земель. Класифікація 

земельного фонду при обліку земель.  Порядок ведення обліку.  

Вихідні матеріали обліку кількості земель. Види звітності. Інструкції 

щодо їх заповнення.  Необхідність застосування комп’ютерної техніки 

при обліку земель.  Програмне забезпечення для створення 

автоматизованої системи державного земельного кадастру.   

         Тема 14. Інвентарізація земель. 

Мета і принципи ведення інвентарізації земель. Вихідні дані для 

проведення інвентарізації земель. Замовники і розробники технічної 
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документації з інвентаризації земель. Етапи  проведення  робіт. 

Робочий інвентаризаційний план. 

         Тема 15. Автоматизована система ведення Державного     

земельного кадастру.          

            Концепція створення автоматизованої системи  державного 

земельного кадастру України. Мета створення  АС ДЗК та її 

функціональне призначення. Критерії створення та функціонування 

АС ДЗК. Програмне забезпечення для створення автоматизованої 

системи державного земельного кадастру. Структура баз даних АС 

ДЗК. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру.    

Тема 16.  Завдання і призначення земельного кадастру рад 

базового рівня 

Роль земельного кадастру в плануванні сільськогосподарського 

виробництва. Значення земельного кадастру при меліорації, хімізації 

грунтів і охороні земель. Значення і завдання земельного кадастру при 

розташуванні і спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 

Організація первинного і ведення поточного земельного кадастру. 

Зйомки і обстеження земель господарств, їх зміст і методика для 

первинного земельного кадастру. Структура і перелік земельно-

кадастрової документації місцевого рівня. 

          Тема 17. Державний земельний кадастр населених пунктів 

          Роль і значення земельного кадастру при плануванні і 

використанні земель населеного пункту. Поняття про кадастровий 

землеустрій. Грошова оцінка земель населених пунктів. Облік 

земель населеного пункту. Завдання земельного кадастру у зв'язку з 

інвентаризацією населеного пункту. Ведення містобудівного 

кадастру. Ринок землі. 

          Тема 18.  Земельний кадастр природних ресурсів. 

      Завдання призначення та порядок ведення лісового, водного 

кадастрів та кадастру надр.  Інформаційна взаємодія Державного 

земельного кадастру, кадастрів  інших природних ресурсів та інших 

інформаційних систем. Загальні передумови створення кадастру 

природних ресурсів. Водний кадастр. Лісовий кадастр. Кадастр надр. 

Відображення кадастрових даних на планово-картографічних матеріалах. 

Тема 19. Земельний кадастр області та України  

Значення і завдання державного земельного кадастру в районі, 

області і державі. Організація державного земельного кадастру в районі, 

області і державі. Структура і перелік земельно-кадастрової документації 

регіонального і національного рівнів. Зміст земельного кадастру в районі, 
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області і державі. Застосування даних земельного кадастру в області, 

районі  і державі. Ведення земельного кадастру у зарубіжних странах. 

 

3.4. Зміст предмету  «Облік земель» 

 

Тема 1.1. Земельні ресурси,  як об’єкт обліку 

Предмет, завдання, зміст курсу, зв'язок з іншими дисциплінами. Загальні 

положення про кількісний облік земель і звітність. 

Кількісний склад земель України, області. Розподіл за призначенням, 

угіддями, формами власності. 

 Тема 1.2  Облік кількості земель 

    Порядок ведення обліку. Вихідні матеріали обліку кількості земель. 

Інвентаризація земель, її види, призначення, складання і оформлення 

матеріалів інвентаризації земель.  

   Тема 2.2 Використання даних обліку кількості земель. 

      Прогнозування використання земельних ресурсів. Відведення земель для 

державних і громадських потреб. Визначення розмірів земельного податку. 

   Тема 2.3 Значення комп’ютеризації в обліку кількості земель      

      Необхідність застосування комп’ютерної техніки при обліку земель.  

Програмне забезпечення для створення автоматизованої системи державного 

земельного кадастру. Структура баз даних АС ДЗК.  

 

3.5 Зміст предмету «Охорона праці» 

 

Тема 1. Вступ. Правові  та організаційні основи охорони праці. 

Зміст  поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з 

підвищеною небезпекою.  

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

“Кодекс законів України про працю”, Закони України “Про охорону праці”, 

“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, “Основи законодавства України про 

охорону здоровя”. 
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 Основні завдання системи стандартів безпеки праці: про зниження та 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту  працюючих. Галузеві стандарти.   

 Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на 

підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль  

за охороною праці,  відомчий контроль. Органи державного нагляду за 

охороною праці. 

 Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна)   за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій 

з охорони праці.  

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і 

профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві, 

побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профотруєння. 

Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні  заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних 

захворювань.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і отруєнь. 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для  яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка 

знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги 

безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та 

устаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади 

контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

освітніх закладів. 
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Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).  

Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття, 

сприймання, увага,  память, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори, умови праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих 

процесів, обладнання, будівель. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, які потребують 

професійного добору;  організація безпеки праці на таких роботах  згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова 

сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План 

евакуації з приміщень при  аварії. 

Значення  безпеки праці на виробництві. Загальні питання безпеки 

праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин. Зони безпеки та їх огородження. Засоби індивідуального 

та колективного захисту. Світова та звукова сигналізація. Попереджувальні 

написи, сигнальне пофарбування. Засоби індивідуального захисту від 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші 

засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від 

газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасних 

випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення. 

Вимоги щодо безпеки в навчальних, навчально-виробничих, учбових 

закладах освіти. 

Загальні вимоги та засоби забезпечення безпечних умов праці під час 

роботи на токарних верстатах. 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва. Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 
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Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: 

спецавтомашини авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний 

протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на 

пожежі. Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших 

промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних 

речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і 

наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів 

пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у 

незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування 

і тяжкість наслідків. 

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних 

процесів; показники рівня руйнування промислових об´єктів. 

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). 

Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем 

контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу 

і енергетичного потенціалу обєкту. 

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння 

аварійних викидів. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки.  

Тема 4. Основи електробезпеки. Електрика промислова, статична і 

атмосферна.Особливості ураження електричним струмом. Вплив 

електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. 

Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина 

напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, 

вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 



22 

 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі.  Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працівників електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні 

огляди. Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 

(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, 

їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за  професією.  

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у 

виробничих, навчальних та побутових приміщення. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди  неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-

го року. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби 

надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні 

принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. 

Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування. 

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, 

вивихах, переломах. 
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Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.  

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті 

свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи 

надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних 

засобів. Транспортування потерпілого. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини  та 

наслідки.  Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя  і здоровя людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки.  

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів 

(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат 

і руйнувань при аваріях, великих пожежах. 

 

3.6. Зміст предмету «Геодезичні роботи при землеустрої» 

 

Тема 1.1. Підготовчі роботи під час встановлення (відновлення)  меж   

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 

знаками. 

 Зміст робіт під час встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості). Порядок складання технічного завдання на 

виконання робіт із землеустрою. 

 Камеральні підготовчі роботи: збір, вивчення і систематизація  

матеріалів і документів; підготовка геодезичних  приладів та інструментів. 

Підготовка геодезичних даних для встановлення (відновлення) межових 

знаків. 

 Польові підготовчі роботи: рекогносцировка місцевості, обстеження 

меж в натурі (на місцевості) і нанесення їх на схему. 

Тема 1.2. Закріплення зовнішніх меж землекористувань, землеволодінь в 

натурі (на місцевості). 

Порядок погодження меж земельних ділянок із суміжними власниками 

(землекористувачами). Порядок встановлення межових знаків в натурі (на 
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місцевості). Закріплення меж, що проходить по суходолу та живих урочищах. 

Акт (протокол) встановлення (відновлення) меж землекористувань та 

землеволодінь. Типи межових знаків та їх закріплення. 

Тема 1.3. Проведення геодезичних вимірювань та їх обробка. 

     Способи встановлення і відновлення зовнішніх меж землекористування та 

землеволодінь. Прив'язка  межових знаків до пунктів геодезичної мережі 

способом геодезичних засічок, полярних координат і світловіддалемірами до 

контурних точок. Визначення недоступної відстані. Зйомка сторонніх 

землекористувань і землеволодінь. Камеральна обробка матеріалів 

геодезичних вимірювань. 

Тема 1.4. Виготовлення плану зовнішніх меж землекористувань і 

землеволодінь. 

Способи побудови координатної сітки та нанесення точок на план по 

координатах. Вибір масштабу плану. Нанесення магістральних ліній. 

Нанесення на план точок, меж урочищ, сторонніх землекористувань чи 

землеволодінь та їх нумерація. Опис меж, список сторонніх 

землекористувань і землеволодінь та напис про затвердження проекту. 

Оформлення плану. Виготовлення плану зовнішніх меж землекористувань за 

допомогою ПЕОМ. 

Тема 1.5.  Вирахування площі землекористувань і землеволодінь.  

Способи визначення загальної площі землекористування і 

землеволодіння: аналітичний, графічний і Савича. Визначення коефіцієнта 

деформації плану та його врахування при визначенні площ. Визначення площ 

сторонніх землекористувань і землеволодінь. Урівноваження площ. 

Визначення площ на ПЕОМ і ЕОМ. 

Тема 1.6. Оформлення і видача землевпорядної документації. 

Зміст справи із встановленням (відновлення) зовнішніх меж 

землекористувань і землеволодінь. Внесення змін і виправлень у графічну 

землевпорядну і земельно-кадастрову документацію. Порядок складання 

Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання. 

Тема 1.7. Методи проектування ділянок. 

Проектування ділянок графічним способом. Проектування ділянок 

механічним способом. Проектування ділянок аналітичним способом. 

Тема 2.1. Суть і методи коректування планових матеріалів минулих років. 

Зміст і завдання коректування планів зйомок минулих років. Склад і 

зміст робіт з коректування планових матеріалів. Методи коректування 

планових матеріалів. Зміст справи з коректування планів. Технічне завдання 

на виконання робіт. Камеральні підготовчі роботи: збір, вивчення і 



25 

 

систематизація матеріалів і документів; підготовка геодезичних приладів та 

інструментів. 

Польові підготовчі роботи: рекогносцировка місцевості з нанесення 

змін ситуації; огляд стану зовнішніх меж і межових знаків; меж сторонніх 

землекористувань і землеволодінь. 

Тема 2.2. Польові роботи і камеральна обробка даних польових вимірювань. 

Зміст польових робіт під час коректування планів. Створення 

зйомочного обґрунтування. Закріплення точок зйомочного обґрунтування. 

Способи зйомки контурів: промірів, лінійних і кутових засічок, полярний, 

створів, прямокутних координат (перпендикулярів), обходу і паралельних 

ліній та зйомочних ходів. Складання абрису зйомки змін ситуації. 

Камеральна обробка даних польових вимірювань.                                                                   

Способи нанесення змін на плановий матеріал зйомок минулих років. 

Складання і оформлення креслення (кальки) контурів. Виготовлення плану за 

значних змін ситуації. 

Тема 2.3. Вирахування площ і складання експлікації земель. 

Способи вирахування площ секцій і контурів: аналітичний, графічний, 

механічний і за допомогою палетки. Вирахування площ вкраплених контурів. 

Особливості вираховування площ за коректування планів зйомок минулих 

років. Узгодження площ секцій і контурів. Складання експлікації земель за 

угіддями, землекористувачами та порівняльної відомості. 

Тема 3.1. Підготовчі роботи під час приватизації земель громадянами. 

Стадії робіт під час приватизації земель громадянами. Обґрунтування 

передачі та відведення земель у власність громадянам.. 

Призначення та зміст підготовчих робіт, камеральних і польових. 

Обстеження та встановлення меж земельної ділянки. 

Тема 3.2. Польові роботи й камеральна обробка даних польових вимірювань. 

Створення проекту геодезичної основи для зйомки ділянок. 

Закріплення межовими знаками меж земельних ділянок. Зйомка зовнішніх 

меж земельних ділянок. Зйомка ситуації в межах земельних ділянок. Способи 

зйомки: полярний, прямокутних координат (перпендикулярів), засічок і 

створі. Прив'язка меж земельних ділянок. Акт встановлення та погодження 

меж земельних ділянок громадян. Камеральна обробка даних польових  

вимірювань. 

Тема 3.3 Складання та оформлення плану земельних ділянок громадян. 

Складання плану встановлених зовнішніх меж земельних ділянок 

громадянина. Складання кадастрового плану земельних ділянок 

громадянина. Перенесення елементів ситуації на план (способи перенесення). 

Вибір масштабу плану. Оформлення плану земельних ділянок громадянина. 
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Складання та оформлення плану земельної ділянки громадянина за 

допомогою комп'ютера. 

Тема 3.4. Вирахування площ і складання експлікації земель. 

Вирахування загальної площі земельних ділянок громадян аналітичним 

і графічним способами. Вирахування площ угідь у межах земельної ділянки 

графічним способом. Вирахування площ угідь у межах земельної ділянки. 

Складання експлікації земель. Вирахування площ за допомогою комп'ютера. 

Тема 3.5. Складання документації із землеустрою. 

      Склад документації із землеустрою. Порядок складання електронного 

вигляду документації із землеустрою в форматі ХМД. Акт здачі документів 

на зберігання.  

Тема 4.1. Суть і способи перенесення меж земельних ділянок в натуру (на 

місцевість). 

      Суть перенесення проектів землеустрою в натуру. Способи перенесення 

проектів в натуру (на місцевість). Перенесення проектів в натуру (на 

місцевість) способом промірів - мірним приладом. Перенесення проектів в  

натуру  (на місцевість) кутомірним способом, за допомогою теодоліта і 

мірного приладу. 

Тема 4.2. Підготовчі роботи з перенесення проектів в натуру (на місцевість). 

Огляд місцевості. Встановлення способів  перенесення проектів у натуру 

(на місцевість). Згущення опори для перенесення проекту. Підготовка 

геодезичних даних для перенесення проектів в натуру (на місцевість): 

визначення довжин ліній і величин кутів та виписка цих величин на 

проектному плані. Складання робочого (розбивочного) креслення для 

перенесення проекту в натуру (на місцевість). 

 

3.7. Зміст предмету «Економіка, організація і планування 

сільськогосподарського виробництва» 

 

 Вступ. Розвиток аграрного сектору України 

 Поняття, предмет та об’єкт вивчення курсу «Економіка підприємства», 

його значення для підготовки спеціалістів. . Джерела і завдання курсу 

«Економіка підприємства». Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. 

Методологія вивчення курсу. Суспільний поділ праці та формування галузей. 

Розвиток аграрного сектору України.    

Тема 1. Аграрне підприємство в сучасній системі господарювання 

         Поняття «підприємство», його мета, функції та основні ознаки. 

Особливості аграрного підприємства. Показники економічної ефективності 
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сільськогосподарських підприємств. Спеціалізація підприємств.  

      Правові основи утворення та функціонування підприємств. Класифікація і 

структура аграрних підприємств. Форми об'єднань  підприємств, їх 

характеристика. Регіональні агропромислові формування.  

Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. 

     Підприємницька діяльність, її принципи, форми і типи. 

Тема 2. Земельні ресурси  

      Земля як специфічний і головний засіб виробництва, її особливості. Склад 

земельного фонду України. Види земель і землезабезпеченість підприємств. 

Структура земельного фонду та посівних площ підприємства. Земельний 

кодекс. Розвиток земельних відносин. Оренда землі. Земельний ринок. 

Грошова оцінка сільськогосподарської землі. Плата за землю.  

Ефективність використання землі та шляхи її підвищення. 

Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 

         Суть та види капіталу. Поняття, класифікація і структура основних 

засобів підприємства. Облік і оцінка основних засобів. Види та показники 

зношування основних засобів. Ремонт основних засобів, вид ремонту. 

Амортизація основних засобів. Показники ефективності відтворення і 

використання основних засобів підприємства.     

         Оборотні кошти підприємства, їх класифікація, структура та джерела 

формування. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Методика розрахунку 

нормативів оборотних коштів. Показники ефективності використання 

оборотних коштів підприємства.  

          Шляхи поліпшення використання основних засобів та оборотних 

коштів підприємства. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства. Нематеріальні 

активи підприємства, їх оцінка. Амортизація нематеріальних активів.  

Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів 

підприємства. 

Тема 4. Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства 

Інновації та інноваційні процеси, їх види та характеристика. Основні 

риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки 

на інноваційну модель розвитку. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність 

застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність 

застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин. Біологічний напрям 

науково-технічного прогресу. Методика визначення економічної 

ефективності окремих нововведень. Організаційний прогрес: суть, об’єкти, 

напрямки і тенденції. Інноваційна діяльність, напрямки її розвитку в Україні. 
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Інвестиції, їх види та характеристика. Виробничі інвестиції, їх склад і 

структура. Лізинг як особлива форма інвестицій. Фінансові інвестиції. Види 

цінних паперів, їх характеристика. 

Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та джерела 

фінансування. Оцінка економічної ефективності  інвестицій. 

Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Основні чинники 

підвищення ефективності та ризики в інвестиційній діяльності підприємства. 

Чинники та умови активізації інвестиційної діяльності.  

Тема 5. Персонал аграрних підприємств та продуктивність праці 

Поняття персоналу підприємства, його класифікація. Забезпеченість 

аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у додатковій 

найманій праці (тимчасових і/або сезонних працівників). Показники руху 

персоналу. Кадрова політика підприємства та управління персоналом. 

Характер праці та її особливості в аграрному секторі. Продуктивність 

праці, показники та методи її вимірювання. Планування росту 

продуктивності праці. Організація і нормування праці на підприємствах. 

Тема 6. Організація оплати праці 

Мотивація як процес стимулювання до високопродуктивної праці, її 

моделі та методи. Поняття про  заробітну плату, її функції. Політика оплати 

праці. Тарифна система як основа організації оплати праці, її елементи. 

Форми і системи заробітної плати. Безтарифна, контрактна система оплати 

праці. Система участі у прибутках. Доплати і надбавки до заробітної плати, 

преміювання персоналу. Формування фонду оплати праці. 

Тема 7. Витрати аграрного підприємства та ціноутворення 

Характеристика витрат та їх класифікація. Собівартість продукції, її види 

і показники. Поняття про калькулювання собівартості продукції. Методи 

калькулювання собівартості продукції. Формування кошторису витрат. 

Управління витратами на підприємстві. Джерела і чинники зниження 

собівартості продукції.  

Економічний зміст і функції ціни. Види цін на сільськогосподарську  

продукцію, їх формування. Франкування цін. Методи ціноутворення в 

умовах ринку. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення  в Україні.  

Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності аграрного 

підприємства 

Суть, форми і методи організації фінансової діяльності підприємства. 

Баланс підприємства, його структура. Дохід і прибуток підприємства. 

Загальна схема формування і використання фінансових результатів 

діяльності підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. 
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Суть, характеристика і показники загальної ефективності діяльності 

підприємства. Методи визначення та аналіз беззбитковості виробництва. 

Резерви та чинники підвищення ефективності с/г виробництва. 

Тема 9. Організація виробництва галузей рослинництва і тваринництва 

Народногосподарське й економічне значення виробництва продукції 

рослинництва. Розміщення й ефективність виробництва продукції 

рослинництва 

Чинники та шляхи зростання ефективності галузі рослинництва. 

Народногосподарське значення продукції тваринництва. Розміщення 

виробництва продукції тваринництва. Показники ефективності виробництва 

продукції тваринництва.  Шляхи підвищення ефективності виробництва 

продукції тваринництва. 

Матеріально-технічна база аграрного підприємства. Поняття, види та 

чинники формування виробничої потужності підприємства. Інтенсифікація 

виробництва. 

Тема 10. Ринок і продукція сільськогосподарського виробництва 

Загальна характеристика продукції (виконаних робіт чи наданих послуг). 

Життєвий цикл товару. Товарна політика підприємства.  

Якість продукції, значення її підвищення. Показники та методи оцінки якості 

продукції. Управління якістю продукції.  Стандартизація та сертифікація 

продукції. Державна політика у сфері управління якістю продукції. 

Конкурентоспроможність продукції, чинники її забезпечення. 

Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Матеріальні потоки і 

виробнича логістика. Збутова діяльність підприємства. Попит і пропозиція на 

сільськогосподарську продукцію в умовах ринку. 

Тема 11.  Розвиток та економічна безпека аграрних підприємств 

Сутнісна характеристика розвитку підприємства. Поняття, завдання та 

форми реструктуризації підприємства. Поняття і цілі економічної безпеки. 

Основні напрями організації економічної безпеки підприємства та оцінка її 

рівня. Антикризова діяльність підприємства.  Банкрутство і ліквідація 

підприємства 

 

Тема 12. Система планування на підприємстві 

Суть, завдання та основні принципи планування. Організація 

розроблення планів на підприємстві. Етапи планування. Види і методи 

планування на підприємстві.  
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Стратегія розвитку підприємства. Прогнозування діяльності 

підприємства. Оперативно-виробниче  планування діяльності підприємства. 

Виробнича програма підприємства. Бізнес-план, його характеристика. 

Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського 

виробництва. 

 

3.8. Зміст предмету «Грошова оцінка земель та нерухомості» 

 

Вступ. Основні поняття нормативної та експертної оцінки земель 

Мета і завдання дисципліни. Зміст і зв'язок з іншими дисциплінами.  

Склад та цільове призначення земель України. Оцінка земель. Кількісні та 

якісні показники грошової оцінки земель та врахування правового режиму, 

місцезнаходження земельних ділянок.  

Тема 1. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

Землі сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель на 

Україні. Диференціальний рентний дохід.  Грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка окремої земельної 

ділянки. 

Тема 2. Грошова оцінка земель населених пунктів 

Функціональний поділ земель населених пунктів. Поняття земельно-

оціночних районів. Економіко-планувальні зони. Визначення грошової 

оцінки земель населених пунктів. Витрати на облаштування території. Базова 

вартість одного квадратного метра населеного пункту. Грошова оцінка 

одного квадратного метра земель населеного пункту.  

Тема 3. Грошова оцінка земель несільськогосподарського 

призначення 

Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. 

Поняття капіталізованого рентного доходу та нормативного 

середньоекономічного ефекту. Грошова оцінка земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення. Грошова оцінка земель 

лісового фонду. Грошова оцінка земель водного фонду. Грошова оцінка 

земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення. 

Тема 4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок 

Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. Індексація грошової оцінки земельних ділянок. Ринок землі. 

Стандарти оцінок.  

Принципи експертної оцінки земельних ділянок.  
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Тема 5. Методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки 

земель 

Метод співставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Метод 

урахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній 

ділянці. Метод капіталізації чистого доходу від використання земельної 

ділянки. Метод поєднання декількох методичних підходів при умовному 

розподілі забудованої земельної ділянки. Способи визначення ставки 

дисконту. Узгодження та інтерпретація результатів та складання звіту з 

експертної грошової оцінки.

 

Тема 6. Оцінка нерухомості 

Інформаційна база для оцінки нерухомості. Нормативно-правова база 

експертної оцінки об’єктів нерухомості Україні.  

Основні методи оцінки нерухомості. 

Основні засади витратного методу. Корекція цін продажу порівнювальних 

об’єктів. Визначення загальної грошової поправки. Визначення загальної 

грошової оцінки. Визначення сумарної поправки у відсотках. 
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