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Освітньо-кваліфікаційний рівень  

МАГІСТР 
Денна форма навчання 

 

Пропонуємо Вам здобути на кафедрі 
«Землевпорядкування, будівництва автодоріг та 
геодезії» одну з найбільш затребуваних і 

конкурентоздатних професій –  геодезиста-
землевпорядника. 

Випускники спеціальності «ГЕОДЕЗІЯ ТА 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ» добре володіють сучасною 
електронною технікою та новітніми комп’ютерними 
технологіями, можуть виконувати грошову оцінку земель 
різних категорій, вести реєстрацію земельних ділянок та 
нерухомого майна тощо. 
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це знання та уміння з дисциплін, які складають 

фахову підготовку: 
 Земельні інформаційні системи; 

 Управління земельними ресурсами; 

 Оцінка земель;  

 Муніципальні    ГІС; 

 Геодезичні системи в управлінні земельними 

ресурсами; 

 Сталий розвиток міських територій. 

Місця працевлаштування: 

 
 Державна служба та регіональні центри державного 

земельного кадастру; 

 Державні підприємства «Науково-дослідного та 

проектного інституту землеустрою»; 

 геодезичні та землевпорядні підприємства 

недержавних форм власності;  

 містобудівні проектні та будівельні організації; 

 державні інспекторські служби з охорони та 

використання земель; 

 державна реєстраторація нерухомості; 

 водогосподарські організації;  

 районні відділи земельних ресурсів;  

 сільські, селищні, міські ради. 

 

 

 

 

Сфери діяльності: 
 експертиза проектів землеустрою;  

 контроль використання земельних ресурсів;  

 геоінформаційні системи і технології в землеустрої;  

 Державний земельний кадастр;  

 водний та лісовий кадастри;  

 кадастр родовищ корисних копалин;  

 містобудівний кадастр;  

 природоохоронний та екологічний кадастри;  

 викладацька діяльність; 

 науково – дослідна діяльність. 

Напрями виробничої діяльності випускників: 
 приватизація земель; 

 ведення державного земельного кадастру і 

моніторинг земель; 

  управління та державний контроль за раціональним 

використанням і охороною земельних ресурсів; 

 організація, контроль і виконання робіт із 

землеустрою, топографо-геодезичних, ґрунтових 

вишукувань; 

 виконання робіт із державної реєстрації земельних 

ділянок, грошова оцінка земельних ділянок, оцінка 

нерухомості; 

 створення карт і планів для різних галузей 

економіки; 

 створення електронних баз даних щодо об'єктів 

кадастрового обліку,  збереження інформації та 

організація доступу до інформації в базах даних; 

 виконання земельно-кадастрової інвентаризації 

земель і зонування території населених пунктів. 


