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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ
ПО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ»
Мета та завдання навчальної дисципліни .
Мета. «Організація і планування робіт по землевпорядкуванню» є спеціальною
дисципліною в процесі підготовки землевпорядників і має своєю метою пізнання
сутності і закономірностей розвитку організації і планування робіт по
землевпорядкуванню, вивчення методів та механізмів управління.
Завдання. Особливості викладання дисципліни полягають у вивченні таких положень:
• історичні та соціальні передумови розвитку організації і планування робіт по
землевпорядкуванню;
• теоретичні основи організації і планування робіт по землевпорядкуванню ;
• методи організації і планування робіт по землевпорядкуванню; • специфіка управління
земельними ресурсами різних форм власності;
• особливості організації і планування робіт по землевпорядкуванню.
Таким чином, завдання вивчення дисципліни полягає в забезпеченні одержання
студентами потрібного обсягу знань, які дадуть їм змогу фахово застосовувати знання в
організації і плануванні робіт по землевпорядкуванню для вирішення прикладних
завданнях.
Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають оволодіти теоретичними основами
організації і планування робіт по землевпорядкуванню, засвоїти їх правові чинники та
інформаційну базу, набути вміння професійно аналізувати матеріали та використовувати
їх у практичній діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1. сутність і організаційні методичні основи організації і планування робіт по
землевпорядкуванню ;
2. сутність і зміст, основні завдання, функції та принципи організації і планування робіт
по землевпорядкуванню;
3. поняття методів організації і планування робіт по землевпорядкуванню;
4. організаційні основи робіт по землевпорядкуванню;
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5. види планування робіт по землевпорядкуванню;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
вміти:
1. аналізувати основні положення організації і планування робіт по
землевпорядкуванню;
2. застосувати на практиці різні види планових робіт по землевпорядкуванню;
3. організувати різні типи робіт по землевпорядкуванню.
Для вивчення дисципліни " Організація і планування робіт по землевпорядкуванню "
необхідним є попереднє засвоєння історії земельних ресурсів, земельного кадастру,
землевпорядного проектування, моніторингу земель.
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Орієнтовний тематичний план
Кількість годин
аудиторні
Назва теми

1
Вступ.
Тема 1. Сутність і
організаційнометодологічні основи
планування діяльності
підприємства
Тема 2. Оперативнокалендарне планування та
регулювання робіт по
землевпорядкуванню
Тема 3. Бізнес планування
Тема 4. Організаційні
основи робіт по
землевпорядкуванню
Тема 5. Виробничий
процес і організаційні
типи виробництва
Тема 6. Організація
трудових процесів і
робочих місць
Тема 7. Організаційновиробниче забезпечення
конкурентоспроможності
продукції
Тема 8. Комплексна
підготовка виробництва
нової продукції
Всього:

СРС

Загаль
ний
обсяг
годин

Всього
аудито
рних

Лекції

Практич
ні

Семінарсь
кі

2

3

4

5

6

8

4

4

18

6

4

18

6

4

14

4

4

6

4

2

2

8

13

4

2

16

4

2

17

6

5

81

36

27

З них

2

5

2

2

2

4

7

6

6

6

1

8

5

45

На дисципліну виділяється 81 годину (1,5 кредити), в т. ч.
1. Аудиторні – 36 год.
з них:
1.1.Лекційні заняття –
27 год.
1.2.Практичні заняття 4 год.
1.3.Семінарські заняття –
5 год.
2. Самостійне опрацювання – 45 годин.
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МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Програма та тематичний

план дисципліни орієнтовані на глибоке і ґрунтовне

засвоєння студентами питань організації і планування робіт по землевпорядкуванню,
обґрунтування

таких елементів системи управління

як планування, аналіз, облік,

контроль. Ця дисципліна відноситься до професійних дисциплін підготовки молодших
спеціалістів спеціальності «Землевпорядкування», яка формує фаховий світогляд
майбутніх молодших спеціалістів. Курс дисципліни «Організація і планування робіт по
землевпорядкуванню» вивчає процес цілеспрямованого формування організації і
планування робіт по землевпорядкуванню; охоплює методологічні основи суті процесу
організації і планування робіт по землевпорядкуванню, необхідності підвищення
ефективності в сучасних умовах, чинники організації і планування робіт по
землевпорядкуванню.

Названий

курс

повинен

сприяти

формуванню

висококваліфікованих фахівців – молодших спеціалістів в галузі землевпорядкування.
Головним

завданням

курсу

«Організація

і

планування

робіт

по

землевпорядкуванню» є вивчення студентами методологічних питань ефективності
управління.
Вивчення курсу «Організація і планування робіт по землевпорядкуванню»
передбачає наявність у студентів систематичних та ґрунтовних знань з інших дисциплін,
що вивчаються і спрямоване на вивчення спеціальної літератури, активної роботи на
лекціях, практичних та семінарських заняттях, самостійної роботи.
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Вступ.
Сутність організації і планування робіт по землевпорядкуванню. Історичний
розвиток організації, планування та управління. Співвідношення технології і організації,
планування та управління.
Суть планування. Сучасний методологічний підхід до планування як діяльності в
ринкових умовах. Принципи планування, їх реалізація
Методи розробки планів і сфери їх застосування. Види планів, їх взаємодія.
Типи прогнозування, їх характеристика. Нормативне і пошукове прогнозування.
Об`єктивна необхідність вивчення курсу. Цілі, завдання та предмет курсу. Логікоструктурна схема побудови тем курсу та методологічні особливості їх викладення.
Тема 1. Сутність
діяльності підприємства.

і

організаційно-методологічні

основи

планування

Суть планування. Сучасний методологічний підхід до планування як діяльності в
ринкових умовах.
Принципи планування, їх реалізація
Методи розробки планів і сфери їх застосування.
Види планів, їх взаємодія.
Типи прогнозування, їх характеристика. Нормативне і пошукове прогнозування.
Суть і основні етапи стратегічного планування на підприємстві.
Тактичне планування. Структура тактичного плану і система показників.
Оперативно-виробниче планування.
Тема 2. Оперативно-календарне планування.
Зміст, завдання і види оперативно-виробничого планування. Види систем
оперативно-виробничого планування. Міжцехове і внутріцехове оперативновиробниче планування. Суть, значення рівномірної (ритмічної) роботи
підприємства і методика її вимірювання
Сіткові методи планування і управління.
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Тема 3. Бізнес - планування.
Зміст та завдання бізнес – плану. Призначення бізнес – плану. Потреба в бізнес –
плануванні для субєкта підприємницької діяльності.
Роль бізнес – планування в інвестуванні.
Структура бізнес – плану. Методика складання бізнес – планів. Основні вимоги щодо
написання бізнес – планів.
Основні вимоги щодо презентації бізнес – плану.

Тема 4. Організаційні основи робіт по землевпорядкуванню.
Теоретичні та методологічні засади робіт по землевпорядкуванню.
Суть і завдання організації робіт по землевпорядкуванню. Послідовність виконання
організаційних заходів по землевпорядкуванню. Організаційні рішення робіт по
землевпорядкуванню.
Тема 5. Виробничий процес і організаційні типи виробництва.
Поняття : виробництво, виробничий процес, операція, виробничий цикл.
Принципи організації виробничого процесу.
Суть організаційних типів виробництва : одиничне, серійне та масове виробництво.
Їх особливості.

Тема 6. Організація трудових процесів і робочих місць.
Організація трудових процесів.
Організація робочих місць. Вимоги до організації робочих місць. Організаційні типи
праці. Організація і обслуговування робочих місць.
Тема 7. Організаційно-виробниче
продукції.

забезпечення

конкурентоспроможності
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Суть і система показників якості продукції. Стандартизація і сертифікація
продукції. Державний нагляд за якістю продукції. Організація контролю якості
продукції на підприємстві.
Тема 8. Комплексна підготовка виробництва нової продукції.
Система створення та освоєння нової продукції. Організація нау-ковотехнічних
досліджень і конструкторської підготовки ви-робництва. Організація підготовки
виробництва і освоєння нової продукції.
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1
Тема 2. ОПЕРАТИВНО _
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА
РЕГУЛЮВАННЯ РОБІТ ПО
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ.
Міжцехове і внутрішньо цехове
оперативно – виробниче планування.
Суть, значення рівномірної
( ритмічної ) роботи і методика її
вимірювання.

2

5

3

/ 13 Р.2/

4

Знання і
навички,
якими
необхідно
оволодіти

Форма
контролю

Література

Питання, що винесене на самостійне
вивчення

Кількість
годин
навчання

Програма
для самостійного опрацювання матеріалу
дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ"
Спеціальність: 5.08010102 “ Землевпорядкування”

5

Знати
Законодавчі
акти та
конспект нормативні
документи

Тема 3. БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ.
Методика складання бізнес – плану.
Основні вимоги щодо написання бізнес планів.
Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ
РОБІТ ПО
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ.
Послідовність
виконання
організаційних
заходів
по
землевпорядкуванню.
Організаційні
рішення робіт по землевпорядкуванню.
Тема 5. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ
ВИРОБНИЦТВА.
Суть
організаційних
типів
виробництва : одиничне, серійне, масове,
їх особливості.

/7 Т.2; 13
Р.3/

Знати основні
завдання
державного
Конспект
управління
земельними
ресурсами

6

/ 7 Т.3; 13
Р.4/

Знати функції
управління
Конспект земельними
ресурсами

8

/ 4 Р.9; 7
Т.4; 8 Р.6;
12; 13 Р. 5;
14/

Знати принципи
управління
Конспект
земельними
ресурсами

6

11

1
ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ
ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ
МІСЦЬ.
Організаційні
типи
праці.
Організація і обслуговування робочих
місці.
ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО _
ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ.
Державний
нагляд
за
якістю
продукції. Організація контролю якості
продукції на підприємстві.

2

3

6

/13 Р.7/

6

/7 Т.6;
8Р.10; 13
Р.9/

4

Знання і
навички,
якими
необхідно
оволодіти

Форма
контролю

Література

Кількість
годин
навчання

Питання, що винесене на самостійне
вивчення

5

Знати фактори
впливу на на
Конспект управління
земельними
ресурсами

Реферат

Знати зміст
землевпорядкув
ання, його види
і форми

ТЕМА 8. КОМПЛЕКСНА
ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА
НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Організація підготовки виробництва
і освоєння нової продукції.

8

Всього

45

Знати суть
екологічних
/7 Т.7; 13 Р.
аспектів в
Конспект
10/
управлінні
земельними
ресурсами
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Теми практичних занять
з дисципліни “ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ ”
Спеціальність: 5.08010102 “ Землевпорядкування”

Назва теми

Назва практичного заняття

Тема 2. ОПЕРАТИВНО –
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОБІТ ПО
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЮ
Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО –
ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ

Практичне заняття 1.
Складання, розрахунок і
оптимізація сіткового графіка.
Практичне заняття 2. Аналіз
конкурентоспроможності
продукції.
Разом

Обсяг
годин
2

2
4
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