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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Навчально-науковий інститут геодезії та землеустрою (далі – 

Інститут) є навчально-науковим, методичним та консультативним підрозділом 

Львівського національного університету природокористування (далі – 

Університет), який здійснює свою діяльність, спрямовану на підвищення 

рівня прикладних наукових досліджень та впровадження у виробництво 

розробок вчених з проблем землеустрою, земельного кадастру та охорони 

земель, посилення інтеграційних процесів вищої аграрної освіти з науковими 

дослідженнями і розширення участі студентів у науково-дослідній роботі. 

1.2. Інститут у своїй діяльності дотримується Статуту Університету та 

прийнятих у ньому вимог щодо проведення науково-дослідних робіт і 

впровадження розробок у виробництво. Інститут здійснює свою діяльність у 

відповідності до цього положення. 

1.3. Інститут не є юридичною особою і не має окремого рахунку. 

1.4. Загальне керівництво Інститутом здійснює ректор університету.  

Оперативне керівництво Інститутом та впровадженням закінчених наукових 

розробок у виробництво проводить директор, який призначається ректором 

Університету. 

1.5. Інститут виконує наукові і практичні розробки за договорами, 

господарськими угодами з Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими органами 

державного управління, органами місцевого самоврядування, окремими 

юридичними і фізичними особами. Договори, господарські угоди тощо 

підписуються директором Інституту і затверджуються ректором 

Університету. 

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 

2.1 Основними завданнями Інституту є: 

- розвиток теоретичних основ землевпорядного проектування та 

обґрунтування методики організації використання й охорони земель як на-

ціонального багатства України; 

- розробка наукових методів формування раціональної системи 

землекористувань різного виробничого напрямку та організації масивів угідь 

господарств;  

- розробка рекомендацій з моніторингу процесу земельної реформи, 

розвитку ринку землі; 

- розробка наукових положень і механізму правового захисту власників 

землі і землекористувачів та удосконалення економічних механізмів 

державного управління землекористуванням; 

- розробка рекомендацій щодо застосування даних земельного кадастру;  

- обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення механізму 

функціонування ринку землі; 
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- розробка наукових основ системи обмежень землеволодіння і зем-

лекористування; 

- впровадження у виробництво результатів наукових досліджень з 

проблем землеустрою, земельного кадастру та охорони земель; 

- виконання вишукувальних, прогнозних і проєктних робіт для 

забезпечення ведення державного земельного кадастру та землеустрою згідно 

з замовленнями юридичних і фізичних осіб із залученням студентів 

факультету землевпорядкування та туризму; 

- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з 

землевпорядкування (підвищення кваліфікації, кваліфікаційного іспиту 

сертифікованих інженерів землевпорядників), земельного кадастру (базової 

підготовки, підвищення кваліфікації, кваліфікаційного іспиту експертів 

оцінювачів земельних ділянок), регулювання земельних правовідносин в 

умовах ринкової економіки та їх міжнародне визнання шляхом поглиблення 

інтеграційних зв’язків навчального процесу з науковими дослідженнями і 

практичними розробками. 

2.2 За результатами закінчених наукових і експериментальних 

розробок видає науково-методичні рекомендації виробництву та для 

навчального процесу, наукові праці, організовує і проводить науково-

практичні конференції, семінари. 

2.3 Інститут організовує рекламну діяльність через засоби масової 

інформації, підготовку буклетів, участь співробітників Інституту в наукових і 

науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах. 

 

 

3. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

3.1 Інститут очолює директор, який призначається ректором Університету 

з числа науковців факультету землевпорядкування та туризму.   

3.2 У складі Інституту функціонують відділи землеустрою, земельного 

кадастру, студентська землевпорядна експедиція. За потребою можуть 

створюватися й інші підрозділи. 

3.3  Призначенням відділів землеустрою та земельного кадастру є 

проведення наукових досліджень, розробка експериментальних проєктів з 

проблем землевпорядкування, раціонального використання, кадастру і 

охорони земель, впровадження у виробництво і навчальний процес закінчених 

наукових досліджень. 

3.4 Студентська землевпорядна експедиція проводить інженерні вишу-

кування, виконує прогнозні і проєктні розробки з землевпорядкування, для 

цілей земельного кадастру, раціонального використання та охорони земель. 

3.5 Плани наукових досліджень, інших видів діяльності, структура, 

штатний розпис, кошторис витрат розглядаються на раді факультету та 

затверджуються ректором Університету. 

3.6 Науково-дослідні і практичні розробки в Інституті виконуються: 

- штатними співробітниками Інституту; 
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- сумісниками з числа професорсько-викладацького складу і допоміжного 

персоналу кафедр Університету; 

- студентами під час виконання курсових і дипломних проєктів та 

проходження виробничих практик, аспірантами і докторантами; 

- викладачами і фахівцями з інших закладів вищої освіти, науково-дослідних 

інститутів, організацій, підприємств на договірних засадах. 

3.8. Рада факультету землевпорядкування та туризму і вчена рада 

Університету періодично заслуховують звіти про наукову та іншу діяльність 

Інституту. 

3.9. Інститут подає короткий звіт про наукову та практичну діяльність за 

минулий рік. Звіти за закінченими роботами з технічною документацією та 

рекомендаціями з їх впровадження передаються замовнику за актом 

прийомки. 

3.10. Контроль і оцінка діяльності Інституту здійснюється у встановле-

ному в Університеті порядку.  

 

 

4. ДЖЕРЕЛА І ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ 

4.1. Фінансування Інституту здійснюється в межах існуючих кошто-

рисів на утримання студентської землевпорядної експедиції, кафедр  

факультету землевпорядкування та туризму, коштів, що надходять від їхньої 

наукової та іншої діяльності, а саме: 

4.1.1. Асигнувань з держбюджету, які виділяються за кошторисами на 

основі затвердженого плану роботи. 

4.1.2. Цільових асигнувань і лімітів, що поступають від замовників за 

проведення навчальних занять тощо. 

4.1.3. Засобів і лімітів, які поступають від замовників за виконані нау-

кові дослідження, пошукові та проектні роботи. 

4.1.4. Засобів, що виділяються ректором Університету на розширення 

матеріально-технічної бази Інституту. 

4.2. В оперативному управлінні Інституту знаходяться засоби тран-

спорту, геодезичні прилади й інструменти, обчислювальна, розмножувальна і 

комп’ютерна техніка, які необхідні для виконання робіт. 

4.3. Для організації й проведення досліджень, освоєння і впровадження 

наукових розробок Інститут використовує виробничу базу кафедр 

землевпорядного проектування та земельного кадастру у творчій 

співдружності зі структурними підрозділами Міністерства освіти і науки 

України, науково-дослідними закладами, галузевими інститутами, суміжними 

за тематикою кафедрами, науково-дослідними лабораторіями, підприємства-

ми агропромислового комплексу, органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, іншими суб’єктами господарської та 

підприємницької діяльності, окремими громадянами.  
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4.4. Інституту надається оперативна самостійність у межах 

затверджених для нього програм і планів досліджень та кошторисів. 

Фінансування операцій і бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією 

Університету. 

4.5. Ревізія та обстеження фінансово-господарської діяльності Інституту 

здійснюється відповідними уповноваженими на те органами в установленому 

порядку. 

4.6. Усі питання діяльності Інституту, які не передбачені в цьому 

положенні, вирішуються ректором Університету. 

 

 

5. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ 

5.1. Директор Інституту здійснює: 

- безпосереднє керівництво структурними підрозділами Інституту, ор-

ганізацію роботи підрозділів, несе відповідальність за стан і результати 

діяльності Інституту; 

- науково-методичне керівництво розвитком наукових досліджень, 

виконанням експериментальних і практичних розробок; 

- організацію наукового співробітництва, рекламної діяльності, підготовки 

для видання наукової та методичної продукції; 

- взаємодію з деканом факультету землевпорядкування та туризму, 

ректором Університету, місцевими органами державної виконавчої 

влади, суб’єктами господарської та підприємницької діяльності з питань, 

пов’язаних з роботою Інституту; 

- організацію та погодження відряджень, відпусток керівників та 

працівників підрозділів; 

- забезпечення атестації наукових та інженерно-технічних працівників 

Інституту; 

- організацію виставок і реклами науково-технічної продукції; 

- внесення пропозицій ректору щодо структури Інституту, підбору і 

розстановки кадрів, морального та матеріального заохочення працівників, 

а також притягнення до відповідальності порушників трудової 

дисципліни; 

- керівництво планово-економічною і фінансовою діяльністю Інституту; 

- організацію розробки планів науково-дослідної роботи та практичних 

розробок; 

- організацію впровадження результатів досліджень і розробок у 

виробництво та навчальний процес; 

- підписання (погодження) кошторисно-договірної та звітної документації 

з науково-дослідної і науково-технічної продукції; 

- загальне забезпечення техніки безпеки, охорони праці і виробничої 

санітарії; 

- звітність перед деканатом, ректором за діяльність Інституту. 
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5.2. Керівники відділів землеустрою та земельного кадастру 

здійснюють: 

- взаємодію з замовниками наукової продукції; 

- підготовку проєктів планів науково-дослідних та експериментальних 

робіт і складання звітів про їх виконання; 

- підготовку матеріалів кошторисно-договірного забезпечення науково-

дослідних робіт та їх візування; 

- організаційно-методичне забезпечення наукових досліджень і розробок; 

- впровадження у виробництво та навчальний процес результатів 

досліджень; 

- організацію проведення виробничої практики студентів; 

- організацію виставок і реклами наукової продукції, науково-технічної 

інформації, патентної роботи, винахідництва та раціоналізації, 

організацію конференцій, семінарів; 

- внесення пропозицій щодо структури відділу, розстановки кадрів, 

морального та матеріального заохочення працівників, а також при-

тягнення до дисциплінарної відповідальності порушників трудової 

дисципліни; 

- внесення пропозицій щодо відрядження, відпусток працівників відділу; 

- складання табелів виходу на роботу працівників. 

5.3. Керівник студентської земекспедиції здійснює: 

- взаємодію з замовниками технічної продукції; 

- впровадження прогресивних методів проєктування і вишукувань, 

підвищення якості науково-технічної продукції; 

- інструктивно-методичне і технологічне забезпечення проєктно-

вишукувальних робіт; 

- контроль якості продукції, її здачу і фінансове забезпечення; 

- контроль за дотриманням проєктної і технологічної дисципліни; 

- підготовку матеріалів кошторисно-договірного забезпечення розробки 

технічної продукції; 

- забезпечення транспортом підрозділу за узгодженим графіком; 

- комп’ютерну обробку польових геодезичних вимірювань, статистичних 

даних, друкування та розмноження звітів з виконаної роботи; 

- забезпечення техніки безпеки при виконанні проєктно-вишукувальних 

робіт; 

- організацію проведення виробничої практики студентів та сприяння їм у 

науковій роботі; 

- забезпечення режиму зберігання геодезичних інструментів, приладів, 

кошторисної документації, науково-технічної продукції, тиражування та 

видачі виконавцям; 

- внесення пропозицій щодо морального та матеріального заохочення 

працівників, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності 

порушників трудової, виробничої та технологічної дисципліни; 

- внесення пропозицій щодо відрядження, відпусток працівників відділу; 

- складання табелів виходу на роботу працівників. 
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6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

6.1. Інститут може реорганізовуватись в іншу навчальну науково-

дослідну структуру Університету на основі рішення вченої ради 

Університету. 

6.2. У разі реорганізації Інституту всі його права і обов’язки переходять 

до правонаступника. 

6.3. Ліквідація Інституту здійснюється у загальноприйнятому порядку. 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Зміни і доповнення до цього положення вносять у тому ж порядку, як 

і його затвердження. 


