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Міністерство освіти і науки України 

 

              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

 

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій 

Кафедра економіки та підприємництва 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ВК1 ЕКОНОМІКА ГАЛУЗІ 

 
Освітній рівень другий (магістерський) 

Програма 

навчання 
 вибіркова 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Будівельна техніка та автомобілі 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

Викладач: Окландер Тетяна Олегівна, д.е.н., професор кафедри 

економіки та підприємництва, imt@te.net.ua. 

 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

ТА АВТОМОБІЛІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЗДОБУВАЮТЬ 

НАВИЧКИ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. 

Наприклад: Вміння визначати основні техніко-економічні показники 

роботи будівельної техніки та автомобілів, здійснити оцінку ефективності 
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інвестицій у будівельну техніку та автомобілі, та обрати найбільш доцільний 

варіант. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни «Економіка галузі» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: 

 «Економічна теорія»; 

 «Основи маркетингу, менеджменту та підприємництва»; 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка галузі» є 

формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової 

діяльності підприємств. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Будівельна техніка 

та автомобілі».  

студенти повинні знати:  

 закономірності функціонування галузі машинобудування і її 

суб’єктів;  

 основні фактори підвищення прибутковості й рентабельності 

підприємства; 

 сутність та особливості формування і визначення кошторисної 

вартості робіт будівельної техніки; 

 сутність та принципи визначення ціни продукції і порядок 

складання кошторисно – інвесторської документації; 

 - методи визначення ефективності інвестування в проекти; 

студенти повинні розуміти:  

– тенденції та перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності 

за умов ринкової економіки і демократизації суспільства;  

студенти повинні володіти:  

– методичним інструментарієм оцінки суми грошей у часі, 

розрахунку критеріїв ефективності інвестиційних проектів; 

–  методами оцінки результатів та економічної ефективності 

діяльності підприємства; 

–  навичками роботи з програмним комплексом АВК.. 

студенти повинні вміти:  

 визначати показники ефективності діяльності галузі; 

 визначати напрями підвищення прибутковості й рентабельності на 

підприємстві з урахуванням роботи будівельної техніки та автомобілів; 

 розраховувати кошторисну вартість роботи будівельної техніки; 
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 визначати основні техніко-економічні показники роботи будівельної 

техніки та автомобілів; 

 проводити оцінку ефективності інвестицій та доцільності здійснення 

інвестиційних проектів.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 
Фінансова діяльність 

підприємства 
2 2 – 8 

2 Витрати підприємства 2 2 – 8 

3 Система ціноутворення 2 2 – 8 

4 

Трудові ресурси 

підприємства та оплата 

праці. 

2 2 – 8 

5 

Прибуток і 

рентабельність 

підприємства 

2 2 – 8 

6,7 
Облік і аналіз на 

підприємствах 
4 2 – 8 

8,9 Інвестування проектів 4 4 – 8 

 Всього 18 16 – 56 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Економіка галузі» складає 60 та 100 

балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна  робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
7 7 21 

Аудиторна контрольна робота 1 10 19 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 
 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольну роботу в одному 

семестрі.  

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Економіка галузі». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Економіка галузі».  

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1.  Штучні бар'єри монополії 

a) ліцензія; 

б) авторське право; 

в) товарні знаки; 

г) патенти. 

2 Що з перерахованого призводить до зростання фондовіддачі, 

якщо інші характеристики не змінюються (оберіть один або декілька 

варіантів): 

а) зростання обсягу продаж; 

б) придбання нового обладнання; 

в) зменшення обсягу продаж; 

г) списання старого обладнання. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не 

змогли з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для 

студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий 

контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією 

викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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