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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. «Будівельна механіка», «Організація будівництва», 

«Технологія будівельного виробництва», «Металеві конструкції», «Залізобетонні та кам’яні 
конструкції», «Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах» 
за програмою ступеня бакалавра.  

Постреквізити дисципліни. «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні 
роботи в будівництві та цивільній інженерії». 

Компетентності відповідно до освітньо - наукової програми СВО ПДАБА 192мн 2019 
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: 
• Інтегральна компетентність. 
• Загальні компетентності (ЗК): 3,5,8,19; 
• Професійні компетентності (ПК): 2-4,9,10. 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн 2019 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» студент 
повинен: 
• Знати (ЗР): 1-4; 
• Вміти (УМП/НП): 5,6 / 5.  

Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою. 
Форми навчання: групова, колективна. 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 
усього л п лаб. с/р 

Змістовий модуль 1.Загальні положення економічної діяльності підприємства. 
Характеристика будівельного ринку та ринку будівельних послуг 6 2   2 
Система техніко-економічних показників у будівництві 6 2   2 
Ціноутворюючі чинники на будівельну продукцію 6 2   2 
Економічні основи ресурсного забезпечення будівництва 6 2   2 
Собівартість будівельної продукції як узагальнення витрат 
підприємства 6 2   2 

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

Змістовий модуль 2. Управління процесами матеріально-технічного забезпечення 
будівництва. 

Управління матеріальними ресурсами підприємства 6 2   2 
Управління виробничими запасами підприємства 6 2   2 
Сутність, форми та постачальники матеріально-технічних ресурсів 6 2   2 
Методи визначення потреби підприємств будівельної галузі у 
матеріально-технічних ресурсах 6 2   2 

Основні принципи матеріально-технічного забезпечення будівництва 6 2   2 
Дослідження організаційної структури в системі управління 
матеріально-технічним забезпеченням підприємства 6 2   2 
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Назва змістових модулів і тем Кількість годин 
усього л п лаб. с/р 

Етапи здійснення логістичної діяльності підприємств будівельної галузі 6 2   2 
Логістична система управління на підприємстві 6 2   2 
Разом за змістовим модулем 2 48 16   16 
Разом за змістовими модулями 90 30   30 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 90 30   60 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. 
№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Характеристика будівельного ринку та ринку будівельних послуг 2 
2 Система техніко-економічних показників у будівництві 2 
3 Ціноутворюючі чинники на будівельну продукцію 2 
4 Економічні основи ресурсного забезпечення будівництва 2 
5 Собівартість будівельної продукції як узагальнення витрат підприємства 2 
6 Вимірники обсягів виробництва і реалізації продукції 2 
7 Оцінка виробничої потужності підприємства 2 
8 Управління матеріальними ресурсами підприємства 2 
9 Управління виробничими запасами підприємства 2 
10 Сутність, форми та постачальники матеріально-технічних ресурсів 2 
11 Методи визначення потреби підприємств будівельної галузі у матеріально-

технічних ресурсах 
2 

12 Основні принципи матеріально-технічного забезпечення будівництва 2 
13 Дослідження організаційної структури в системі управління матеріально-

технічним забезпеченням підприємства 
2 

14 Етапи здійснення логістичної діяльності підприємств будівельної галузі 2 
15 Логістична система управління на підприємстві 2 
Усього годин 30 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 
Практичні заняття не передбачені навчальним планом 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 
№ 
з/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 підготовка до аудиторних занять 10 
2 підготовка до контрольних заходів 10 
3 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 10 

класифікація матеріальних ресурсів 3 
нормування товарно-матеріальних цінностей 2 
керування запасами 3 
закордонний досвід логістичного керування на підприємствах будівельної 
індустрії 

2 

4 підготовка до екзамену 30 
Усього годин 60 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування; тестування.  
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10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як складова балів, отриманих студентом за 

виконання тестових завдань та балів за поточну роботу в аудиторії. 
Максимальна оцінка за змістовий модуль 1 та 2 – 100 балів, а мінімальна, необхідна для 

зарахування – 60 балів. 
Поточний контроль 

Оцінка поточного контролю за кожний змістовий модуль складається з: 
1. Вирішення 10 тестових завдань – 7 балів за правильну відповідь на питання 

(максимальна кількість – 70 балів). 
2. За активність на лекційних заняттях (ЛЗ) та показаний при цьому рівень знань 

(максимальна кількість – 30 балів): 
2.1. Відвідування всіх занять, активна робота, повний конспект лекцій – 30 балів 
2.2. Пропущено до 20 % лекційного курсу та 20% конспекту лекцій, неактивна робота 

– 15-29 балів. 
2.3. Пропущено понад 20 % лекційного  курсу та понад 20 % конспекту лекцій, 

неналежна поведінка – 0-14 балів. 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається, як середньоарифметичне суми 

змістових модулів. 
Критерії екзаменаційної оцінки. 
Підсумкова оцінка складається із середньоарифметичної оцінки знань, отриманих 

студентом за всі поточні контролі, та відповіді на контрольні питання білету під час екзамену 
за 100-бальною системою оцінювання. 

Кожний білет складається із 4-х питань. 
Максимальна кількість балів на екзамені – 100 балів. 
Максимальна кількість балів за відповідь на кожне питання – 25 балів. 
21-25 балів ставиться за змістовну, логічно послідовну, правильну відповідь в письмовій 

формі на питання екзаменаційного білета. При цьому повністю розкриті усі пункти питання, 
відповідь супроводжується правильними, охайно оформленими розрахунковими схемами. 
Методики розрахунку викладені послідовно, супроводжуються виводами, пояснені параметри 
і надані одиниці вимірювання. 

16-20 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета 
при відсутності послідовно викладеного матеріалу. При цьому окремі пункти питання 
розкриті не в повному обсязі, у методиках розрахунків, розрахункових схемах є незначні 
помилки, пропущені формули або виводи залежностей окремих параметрів. 

11-15 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета, 
якщо студент надав поверхову відповідь на питання, відсутня логічна послідовність відповіді. 
При цьому у методиках розрахунків відсутні формули або виводи залежностей окремих 
параметрів, у розрахункових схемах допущені помилки. 

0-10 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета, 
якщо відсутні відповіді на окремі його частини, наявні грубі помилки у розрахункових схемах 
і методиках розрахунку, що призводить до нерозуміння рішень і отримання помилкових 
формул та залежностей для розрахунку параметрів або їх відсутність.  

Порядок зарахування пропущених занять 
Пропущені лекції зараховуються шляхом самостійного опрацювання студентом лекцій 

або практичних занять (конспектування, розв’язання задачі, підготовка реферату, тощо) із 
наступним їх захистом за графіком консультацій викладача. 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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