


 
 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни – формування системи знань з теоретико-методологічних основ 

процесу матеріально-технічного забезпечення на підприємствах будівельної галузі. 
Завдання дисципліни – вивчення теоретичних аспекти функціонування будівництва 

як галузі матеріального виробництва; 
 засвоєння економічних основ формування та реалізації принципів матеріально-

технічного забезпечення; 
 з’ясування сутності, цілей і завдань матеріально-технічного забезпечення, зокрема, 

методів управління запасами та матеріально-технічними ресурсами будівельного 
виробництва. 
Пререквізити дисципліни – «Економічна теорія», «Економіка будівництва».  
Постреквізити дисципліни – підготовка до підсумкової атестації (атестація 

здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи), Доступ до навчання за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

Компетентності (Розділ ІV, освітня програма «Водопостачання та водовідведення», 
СВО ПДАБА – 192 мн – 2018, СВО ПДАБА – 192 мп - 2018): 

- ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
- ЗК 12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- ЗК 13. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
- ФК 1. Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 
чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 
документів в галузі будівництва і архітектури. 
- ФК 4. Уміння оцінювати техніко-економічні показники проекту з урахуванням 
впливу організаційно-технологічних факторів. 
- ФК 5. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 
аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень. 
- ФК 9. Здатність ведення ділових комунікацій, знання та розуміння предметної 
області та розуміння фаху, щоб визначити структуру знань за спеціальністю. 
- ФК 15. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та напрямків ефективного 
розвитку будівництва. 
Заплановані результати навчання.  У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен отримати програмні результати навчання  (Розділ V, освітня програма 
«Водопостачання та водовідведення», СВО ПДАБА – 192 мн – 2018, СВО ПДАБА – 192 мп - 
2018), а саме: 

знати: 
-  ЗН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами 
спеціальності, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати 
ключові тенденції розвитку галузі. 
- ЗН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування 
та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації об’єктів 
водопостачання та водовідведення на рівні, що дозволить працевлаштування за 
фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при 
формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації об’єктів 
водопостачання та водовідведення; 
- ЗН 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: спецкурс зі 
зведення будівель, споруд та об’єктів цивільної інженерії; охорона праці в галузі; 
інноваційні технології виробництва будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; 
технологічні стадії будівельного виробництва; чисельні методи в інженерних 
розрахунках; сучасні напрями розвитку будівельної галузі та інженерного 
забезпечення; управління проектами; забезпечення будівель та споруд обладнанням 
теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання; матеріально-технічне забезпечення 



 
 

 

в будівництві; модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в 
будівництві та цивільній інженерії. 
- ЗН 10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, 
соціальному і екологічному контексті. 
- ЗН 11. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з 
проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; 
вміти: 
- УМ 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти 
стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських 
цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 
- УМ 11. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано 
захищати прийняті рішення. 
 
Методи навчання – практичний (досліди, вправи, навчально-продуктивна праця), 

наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів), словесний (пояснення, 
роз’яснення, розповідь, бесіда), робота з книгою (читання, вивчення, реферування, шидкий 
огляд, цитування, виклад, складання плану, конспектування, інструктаж, лекція, дискусія, 
диспут). 

 
Форми навчання – індивідуальна форма; групова форма; фронтальна форма; 

колективна форма. 
 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

усього л п лаб с/р 
Змістовий модуль 1. Загальні положення економічної діяльності підприємства 

Характеристика будівельного ринку та ринку 
будівельних послуг 

6 2   4 

Система техніко-економічних показників у 
будівництві 

6 2   4 

Ціноутворюючі чинники на будівельну продукцію 6 2   4 
Економічні основи ресурсного забезпечення 
будівництва 

6 2   4 

Собівартість будівельної продукції як узагальнення 
витрат підприємства 

6 2   4 

Вимірники обсягів виробництва і реалізації продукції 6 2   4 
Оцінка виробничої потужності підприємства 6 2   4 
Разом за змістовим модулем 1 42 14   28 

Змістовий модуль 2. Управління процесами матеріально-технічного забезпечення 
будівництва 

Управління матеріальними ресурсами підприємства 6 2   4 
Управління виробничими запасами підприємства 6 2   4 
Сутність, форми та постачальники матеріально-
технічних ресурсів 

6 2   4 

Методи визначення потреби підприємств будівельної 
галузі у матеріально-технічних ресурсах 

6 2   4 

Основні принципи матеріально-технічного 
забезпечення будівництва 

6 2   4 

Дослідження організаційної структури в системі 
управління матеріально-технічним забезпеченням 

6 2   4 








