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1. Загальні положення 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни 

1.1.1. Мета залікового модуля «Економіка гідроенергетики» 

Метою залікового модуля «Економіка гідроенергетики» є 

формування у студентів знань про техніко-економічні розрахунки 

при проектуванні та експлуатації гідроенергетичних підприємств. 

Вивчення студентами методів техніко-економічного вибору 

параметрів гідроенергоустановок (ГЕУ), методики визначення 

ефективності капіталовкладень в гідроенергетичні об’єкти (ГЕО) 

дозволить їм успішно реалізуватися в галузі в умовах ринкової 

економіки. 

1.1.2. Мета залікового модуля «Промисловий маркетинг» 

Метою викладання залікового модуля «Промисловий 

маркетинг» є формування у майбутніх фахівців спеціальності 

«Гідроенергетика» системи теоретичних знань і практичних 

навичок щодо основних понять і категорій промислового 

маркетингу, комплексу маркетингу на підприємстві і загальних 

закономірностей  функціонування промислового ринку. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

1.2.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 

Завдання залікового модуля «Економіка гідроенергетики»: 

− отримання студентами знань з економіки гідроенергетики, 

показників виробничої діяльності гідроенергетичної галузі; 

− формування у студентів практичних навичок розрахунку 

основних техніко-економічних показників; 

− оволодіння методикою визначення ефективності 

капіталовкладень в гідроенергетику, розрахунку долі витрат, 

віднесених на гідроенергетичну галузь у водогосподарському 

комплексі. 

1.2.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 
Завдання залікового модуля «Промисловий маркетинг»: 

− отримання студентами знань  та вмінь щодо методології і 

технології маркетингових досліджень; 

− отримання знань та вмінь щодо розробки і реалізації конкурентної 

маркетингової стратегії і маркетингових політик промислового 

підприємства. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні 

знати:  

1.3.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 

В результаті вивчення залікового модуля «Економіка 

гідроенергетики»  студент повинен знати:  

− основні техніко-економічні показники ГЕО; 

− нормативні правила визначення вартості ГЕО; 

− методику визначення ефективності капіталовкладень в 

енергетику; 

− специфіку визначення собівартості виробництва електроенергії та 

енергетичної продукції; 

− методи техніко-економічного обґрунтування оптимальних 

параметрів ГЕУ і їх основного обладнання. 

1.3.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 
За результатами вивчення «Промислового маркетингу» студенти 

мають знати: 

- сутність промислового маркетингу, його особливості; 

- сутність і складові комплексу маркетингу на підприємстві; 

- інструменти промислового маркетингу; 

- особливості промислового маркетингу товарів виробничо-

технічного призначення; 

- порядок формування і реалізації товарної, цінової, збутової і 

комунікаційної політик підприємства. 

1.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні 

вміти: 

1.4.1. Заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» 

За результатами вивчення залікового модуля «Економіка 

гідроенергетики» студенти мають вміти: 

− визначати розмір капіталовкладень в ГЕО і їх ефективність; 

− визначати собівартість електроенергії та відпускний тариф на 

електроенергію гідроелектростанцій; 

− обґрунтовувати оптимальні параметри ГЕУ і їх основного 

обладнання; 

− визначати ефективність капіталовкладень в ГЕО. 

1.4.2. Заліковий модуль «Промисловий маркетинг» 

За результатами вивчення залікового модуля «Промисловий 
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маркетинг» студенти мають вміти: 

- самостійно проводити комплексне дослідження ринку; 

- виконувати маркетинговий аналіз товару, конкуренції і 

конкурентів, покупців на цільовому ринку; 

- розробити план маркетингової діяльності; 

- розрахувати ціну продажу товару, обрати канали збуту; 

- використовувати набуті знання в дипломному проектуванні і у 

фаховій діяльності інженера-гідроенергетика. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Економіка 

гідроенергетики та промисловий маркетинг» з іншими 

дисциплінами робочого навчального плану підготовки студентів за 

спеціальністю 7.05060201 «Гідроенергетика» представимо в таблиці 

1.1. 

Таблиця 1.1 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Економіка 

гідроенергетики та промисловий маркетинг» з іншими 

дисциплінами робочого навчального плану підготовки студентів за 

спеціальністю 7.05060201 «Гідроенергетика» 
 

Дисципліни, які передують 

вивченню дисципліни  

Дисципліни, які спираються на 

вивчення дисципліни  

Енергоресурси та основи 

гідроенергетики 

 
Отримані знання будуть 

використані під час виконання 

дипломного проекту Економіка енергетики 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Економіка гідроенергетики 

та промисловий маркетинг» відводиться 180 годин / 5 кредитів 

ECTS, в тому числі на заліковий модуль «Економіка 

гідроенергетики» - 72 години / 2 кредити ECTS і на заліковий 

модуль«Промисловий маркетинг» - 108 годин / 3 кредити ECTS. 

 

Метою методичних вказівок є допомогти студентам 

спеціальності 7.05060201 «Гідроенергетика» денної форми 

навчання у самостійному вивченні під керівництвом викладача 

навчальної дисципліни «Економіка гідроенергетики та промисловий 

маркетинг». 
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Методичні вказівки містять теми і питання до лекційних занять 

за змістовими модулями, рекомендовану літературу за темами і 

питання для контролю знань студентів. 

Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. Вони призначені для студентів денної форми 

навчання спеціальності 7.05060201 «Гідроенергетика». 

 

2. Теми практичних  занять 

 
№ 

з п 

Теми  

практичних занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Розрахунок доцільності придбання 

промисловим підприємством власного 

транспорту. Проведення вартісного аналізу 

при прийнятті рішення про придбання товару. 

Вибір постачальника за допомогою метода 

співвідношення затрат 

2 

- 

2. Тема 2. Прогнозування обсягів продажу 

товарів. Визначення місткості ринку. Оцінка 

доцільності збільшення частки ринку 

промислового підприємства. 

2 

- 

3. Тема 3. Проведення маркетингових 

досліджень на промисловому підприємстві 

2 
- 

4. Тема 4. Комплекс маркетингу на 

промисловому підприємстві. Маркетингова 

інформаційна система 

2 

- 

5. Тема 5. Аналіз товарного асортименту 

підприємства методом БКГ 

2 - 

6. Тема 6. Встановлення ціни на товар в умовах 

зниження попиту на ринку  

2 - 

7. Тема 7. Вибір форми організації збуту для 

промислового підприємства. Вибір 

промисловим підприємством оптимальної 

частоти замовлень товару. Оцінка економічної 

доцільності заходів комунікаційної політики. 

2 - 

Усього: 14 - 
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3. Індивідуальні практичні завдання 
Для диференціації числових вихідних даних нижченаведених 

практичних завдань застосовуються прийоми: 

1) замість двох нижніх рисочок підставляється двохзначний 

індивідуальний номер варіанту; 

2) до базових даних додається ОЦ – остання (друга) цифра номеру 

варіанту; 

3) базові дані практичного значення множаться на поправочний 

коефіцієнт (*1,_ _). В поправочному коефіцієнті замість двох нижніх 

рисочок підставляється двохзначний індивідуальний номер варіанту. 

Наприклад, якщо варіант 14, то поправочний коефіцієнт  складає 1,14. 

Кожен студент виконує всі нижченаведені практичні завдання за 

власним індивідуальним номером варіанту. 

 

Практичне завдання 1. Оцінка доцільності збільшення 

частки ринку промислового підприємства ПАТ "Картель". 

 

Відомі наступні дані про діяльність ПАТ "Картель" на певному 

сегменті: 

1) місткість даного сегменту складає М = 82_ _ 0 грн.; 

2) фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному 

році О1 = 107_ _ грн.; 

3) запланований обсяг збуту у наступному році О2 = 162_ _ грн.; 

4) ціна продажу товару у звітному і наступному роках складає  

Ц = 10+ОЦ грн./один.; 

5) собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи 

витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і 

складає С = 6,_ _ грн./один.; 

6) щоб досягти запланованих обсягів збуту у наступному році 

необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4_ _0 грн., а у звітному 

році витрачалось на маркетинг лише В1 = 14 _ _ тис. грн.; 

7) підприємство реалізує маркетингову політику максимізації 

поточних прибутків. 

Завдання. 

1) Визначте частку ринку, яку контролює підприємство 

"Картель"  у звітному році та частку ринку, яку планується контролювати 

у наступному році. 

2) Визначте фактично отриманий загальний прибуток та 

очікуваний прибуток у наступному році. 

3) Зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, 

враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є 

максимізація поточних прибутків. 
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Практичне завдання 2. Проведення портфельного аналізу 

промислового підприємства. 

 

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури 

виробничого призначення охоплює 3 стратегічних види товарів (А, Б, В). 

Дані про продаж цих товарів у підприємства та його трьох головних 

конкурентів наведені нижче: 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані до практичного завдання 2 

Товари Продажі  

(в млн. шт.) 

Кількість 

конкурен

тів 

Продажі трьох 

головних 

конкурентів (в млн. 

шт.) 

Темпи 

приросту 

ринку (%) 

А 1,0 _ _ 7 1,4_ _/1,2_ _/1,0_ _ 15-ОЦ 

Б 3,6_ _ 18 3,2_ _/3,2_ _/2,0_ _ 7+ОЦ 

В 0,7_ _ 9 3,0_ _/2,5_ _/2,0_ _ 4+ОЦ 

 

Завдання. 

Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці 

Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Обґрунтуйте стратегію для кожного виду 

товарів.  

Практичне завдання 3. Побудова графіку життєвого циклу 

товару і характеристика основних складових комплексу маркетингу 

на кожному етапі життєвого циклу. 

Таблиця 3.2 

Вихідні дані до практичного завдання 3 

 

Рік 

Обсяг реалізації 

продукції Z на 

підприємстві «Омега», 

 штук 

Ціна продажу продукції 

Z підприємства «Омега», 

тис. грн./шт. 

Собівартість реалізації 

продукції Z підприємства 

«Омега», тис. грн./шт. 

2003 20_ _ 8,2*1,_ _ 7,8*1,_ _ 

2004 40_ _ 8,5*1,_ _ 8*1,_ _ 

2006 65_ _ 9*1,_ _ 8*1,_ _ 

2007 105_ _ 9,2*1,_ _ 7,7*1,_ _ 

2008 135_ _ 10*1,_ _ 7,6*1,_ _ 

2009 140_ _ 10,5*1,_ _ 7,4*1,_ _ 
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Рік 

Обсяг реалізації 

продукції Z на 

підприємстві «Омега», 

 штук 

Ціна продажу продукції 

Z підприємства «Омега», 

тис. грн./шт. 

Собівартість реалізації 

продукції Z підприємства 

«Омега», тис. грн./шт. 

2010 130_ _ 9*1,_ _ 7*1,_ _ 

2011 90_ _ 8,5*1,_ _ 6,5*1,_ _ 

2012 80_ _ 7*1,_ _ 5,8*1,_ _ 

2013 70_ _ 6*1,_ _ 4,8*1,_ _ 

 

Завдання. 

 
1. Побудуйте графік життєвого циклу товару Z, зобразивши криві 

обсягів продажу і прибутку.  

2. Виділіть етапи життєвого циклу, які пройшов товар Z, та визначте 

етап, на якому він знаходився в 2007 та 2011 роках. 

3. Охарактеризуйте параметри маркетингової діяльності 

підприємства «Омега» на кожному етапі життєвого циклу товару 

Z за формою таблиці 3.3. 

 
Таблиця 3.3 

Параметри маркетингової діяльності підприємства «Омега» на кожному 

етапі життєвого циклу товару Z 

 

Показники 
Етапи життєвого циклу товару 

Впровадження Зростання Зрілість Спад 

1 2 3 4 5 

1 Попит ? ? ? ? 
2 Споживачі  ? ? ? ? 
3 

Конкуренція 
? ? ? ? 

4 Прибуток 

від 

реалізації 

товару 

? ? ? ? 

5 Ціна 

товару 
? ? ? ? 

6 Обсяги 

збуту товару 
? ? ? ? 

7 Витрати 

на 

просування 

? ? ? ? 

8 Зміст ? ? ? ? 
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Показники 
Етапи життєвого циклу товару 

Впровадження Зростання Зрілість Спад 

1 2 3 4 5 

реклами 

9 Мета 

товарної 

політики 

? ? ? ? 

10 Стратегія 

маркетингу 
? ? ? ? 

 

Практичне завдання 4. Оцінка конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 

Одна із ведучих фірм літакобудування асоціація “Іллюшин” (м. 

Вороніж) запустило в серійне виробництво лайнери марки “Іл-96300”. 

Найбільш близьким за технічними показниками до цього літака є “Боінг-

767300ЕR” американського виробництва. Основні технічні та споживчі 

характеристики цих літаків наведені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Основні технічні та споживчі характеристики літаків 
 

№ 

з/п 
Технічні та економічні показники 

Боінг-

767300ЕR 
Іл-96300 

Технічні 

1 Крейсерська швидкість, км/год 855+ОЦ 850+ОЦ 

2 Комерційне навантаження, т 39,14+ОЦ 40+ОЦ 

3 Кількість пасажирів, чол. 238+ОЦ 300+ОЦ 

4 Дальність при максимальному 

комерційному навантаженні, км 
8240+ОЦ 9000+ОЦ 

5 Витрати палива за годину, т 3,8 6,2 

6 Строк служби 18 18 

7 Ціна, млн. дол.  90*1,_ _ 55*1,_ _ 

Експлуатаційні, млн. дол. за рік 

1 Амортизація 7*1,_ _ 4*1,_ _ 

2 Страхування 10*1,_ _ 8,4*1,_ _ 

3 Сукупні витрати на персонал 0,9*1,_ _ 1,4*1,_ _ 

4 Витрати на паливо 7*1,_ _ 13*1,_ _ 

5 Витрати на технічне обслуговування 4,3*1,_ _ 6,3*1,_ _ 

 

Завдання. 
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Визначте рівень конкурентоспроможності лайнера “Іл-96300” відносно 

його американського аналога. 

 

Практичне завдання 5. Встановлення ціни на товар в умовах 

зниження попиту на ринку. 

 

За даними останніх місяців промислове підприємство "Прайм" відмічає 

значне скорочення обсягів збуту своєї продукції, ціна на яку становить 

18,_ _ грн./один. Аналіз ринку показав, що конкуренти за цей період ціни 

не змінювали. Дослідження впливу цінового фактору на динаміку попиту, 

проведені службою маркетингу, дозволили визначити еластичність попиту 

від ціни на рівні -2,_ _. За останній місяць підприємством було продано 

продукції 270+ОЦ одиниць товару. Змінні витрати на одиницю товару 

складають 8, _ _ грн./один., а постійні витрати становлять 1_ _ 5 грн. 

Метою підприємства є одержати цільовий прибуток в розмірі 20+ОЦ % від 

собівартості продукції. 

Завдання. 

Обґрунтуйте, чи варто підприємству за даних умов знижувати ціну на 

продукцію на 2 грн./один від встановленої. 

 

Практичне завдання 6. Вибір форми організації збуту для 

промислового підприємства 
 

Оцініть, хто з точки зору витрат є вигіднішим для підприємства: 

власний працівник відділу збуту чи промисловий агент. 

Умови їх оплати праці: 

• зарплата працівника складає 38_ _ грн. в місяць та премія у розмірі 

2+ОЦ/2 % від обсягу реалізації; 

• оплата послуг промислового агента складає 6+ОЦ/3 % від обсягу 

реалізації. 

Очікується місячний обсяг продажу у розмірі О = 18_ _00 грн. 

 

Практичне завдання 7. Розрахунок доцільності придбання 

промисловим підприємством власного транспорту. 

 

Мале приватне промислове підприємство “Файн” протягом місяця має 

здійснити поставку продукції багатьом організаціям-споживачам і 

подолати для цього вантажівкою близько L = 2_ _0 км на місяць. 

Підприємство повинно вирішити: придбати новий транспортний засіб чи 

укласти угоду з транспортним підприємством. 

Оплата послуг транспортного підприємства складає О = 1,_ _ грн. за 1 

км.  
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При використанні власного транспорту виникають наступні 

витрати: 

1) придбання нового транспортного засобу - Ц = 22_ _0 грн., 

вартість якого буде амортизована при нормі амортизації α = 25% річних; 

2) купівля нової вантажівки буде здійснена на 50-ОЦ % за рахунок 

кредиту терміном 2 роки, ставка кредитування 3% щомісяця; 

3) на податки та страхування вантажівки буде втрачатися С = 2_ _ 

грн. в рік; 

4) витрати на оплату праці водія З = 480+ОЦ грн. в місяць; 

5) витрати на бензин, технічне обслуговування та ремонт складають 

V = 0,75 грн. на 1 км; 

6) загальна відстань перевезень на підприємстві 2_ _0 км на місяць 

як власним транспортом, так і сторонньою транспортною організацією. 

Завдання. 

Обґрунтуйте, яка альтернатива є вигіднішою: придбати новий 

транспортний засіб чи укласти угоду з транспортним підприємством? 

 

Практичне завдання 8. Вибір промисловим підприємством 

оптимальної частоти замовлень товару. 
 

Невелике приватне промислове підприємство закуповує для власних 

виробничих потреб 190+ОЦ мішків цементу на місяць. Ціна кожного 

мішка складає 18+ОЦ грн. Закупівельні та транспортні витрати на 

виконання одного замовлення складають 175+ОЦ грн. на одну поставку. 

Постійні складські витрати складають 261+ОЦ гривня на місяць. Змінні 

складські витрати складають 5% від середньої вартості складського запасу 

цементу. Враховуючи особливості технологічного процесу, цемент 

повинен зберігатися на складі підприємства не довше, ніж 1 місяць. 

Обґрунтуйте  оптимальний варіант частоти замовлень цементу (один, 

два або три рази на місяць), який дозволить підприємству мінімізувати 

сумарні логістичні затрати (тобто суму закупівельних, транспортних і 

складських витрат). Розрахунки логістичних витрат рекомендуємо зробити 

у формі наступної таблиці: 

Види логістичних витрат 

Частота замовлень 

Постачання 1 

раз в місяць 

Постачання 2 

рази в місяць 

Постачання 3 

рази в місяць 

1. Закупівельні та 

транспортні витрати, грн. 

   

2. Постійні складські 

витрати, грн. 

   

3. Середня вартість 

складського запасу 
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Види логістичних витрат 

Частота замовлень 

Постачання 1 

раз в місяць 

Постачання 2 

рази в місяць 

Постачання 3 

рази в місяць 

4. Змінні складські 

витрати, грн. 

   

5. Сумарні логістичні 

затрати (р.1+р.2+р.4), грн. 

   

 

Практичне завдання 9. Обґрунтування економічної 

доцільності (або недоцільності) акції. 
 

Підприємство, що виробляє пилосмоки, оголосило акцію, яка полягає в 

наданні 50+ОЦ % знижки кожному сотому покупцеві. Собівартість одного 

пилосмоку 1_ _0 грн., середня норма прибутку – 20+ОЦ %, обсяги збуту 

становили 100 _ _ 0 штук на рік.. Після  оголошення акції обсяги збуту 

зросли на 15+ОЦ %. 

Обґрунтуйте, чи є економічно доцільною акція, що охарактеризована 

вище. 

Практичне завдання 10. Оцінка економічної доцільності (або 

недоцільності) збільшення витрат на рекламу. 
 

Керівництво підприємства розглядає питання про збільшення витрат на 

рекламу на 2_ _000 грн., при цьому прогнозується зростання виручки від 

продажу на 80_ _00 грн. Відомо, що коефіцієнт маргінального прибутку 

складає 0,8. 

Визначте, чи вигідно підприємству збільшувати витрати на рекламу? 

 
4. Самостійна робота 

 Самостійна робота за заліковим модулем «Економіка 

гідроенергетики» 

Завдання для самостійної роботи 
№ 
зп 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Спрощені способи  визначення вартості 

будівництва  ГЕО.                                                          

Звіт про прибуток. 

Звіт про рух грошових ресурсів. 

Балансовий звіт.                              

Коефіцієнти фінансової оцінки. 

Дисконтування витрат. 

Бізнес-план інвестиційного проекту. 

 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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№ 
зп 

Назва теми 
Кількість 

годин 

8. 

 

Визначення ефективності капіталовкладень в 

ГЕС малої потужності. 

6 

 

Разом: 42 

 
Важливим завданням для самостійної роботи є здійснення 

кошторисно-фінансових розрахунків проектної вартості ГЕО, 

визначення величини капіталовкладень і аналіз їх ефективності. 

Зміст, порядок виконання та основні питання щодо захисту звіту з 

самостійної роботи розкриті в Методичних вказівках «Визначення 

економічної ефективності будівництва (реконструкції) 

гідроелектростанції». 

Завданнями для самостійної роботи також є: 

1) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої 

програми; 

2) здійснення кошторисно-фінансових розрахунків 

проектної вартості ГЕО, визначення величини капіталовкладень і 

аналіз їх ефективності.  

Зміст, порядок виконання та основні питання щодо захисту 

звіту з самостійної роботи розкриті в Методичних вказівках 

«Визначення економічної ефективності будівництва (реконструкції) 

гідроелектростанції». 

Звіт про самостійну роботу обсягом 30 сторінок студенти 

оформлюють на паперовому носії формату А4 або А5. Захист звіту 

відбувається у терміни, визначені викладачем. 

Самостійна робота за заліковим модулем «Промисловий 

маркетинг» 

Самостійна робота студентів за заліковим модулем 

«Промисловий маркетинг» передбачає: 

1) виконання розрахункових практичних завдань за 

проблематикою промислового маркетингу і логістики за 

індивідуальними вихідними даними; 

2) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої 

програми; 

3) написання рефератів з актуальних питань промислового 

маркетингу в Україні.  
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Результати самостійної роботи студента представляються у 

формі письмового звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен 

бути в межах 15-20 сторінок аркушів формату А4. Звіт оформлюється 

на стандартному папері формату А4 (210 х 297). Поля: верхнє, 

нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним 

або друкованим. Захист звіту відбувається у терміни, визначені 

викладачем. 

 

5. Тематика рефератів та основні вимоги до їх написання 

Тематика рефератів 

1. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.  

2. Асортиментна політика підприємства. 

3. Маркетингова конкурентна стратегія підприємства. 

4. Джерела інформації для дослідження промислового ринку 

5. Диференціація цін на промислову продукцію. 

6. Маркетингові інструменти. 

7. Інструменти стимулювання збуту промислової продукції. 

8. Комунікаційна політика підприємства та її інструменти. 

9. Конкурентна позиція підприємства та її оцінка. 

10. Ознаки сегментації промислового ринку. 

11. Особистий продаж  у промисловому маркетингу. 

12. Порівняльний аналіз промислового маркетингу і 

маркетингу споживчих товарів.  

13. Реклама промислової продукції. 

14. Робота підприємства з громадськістю. 

15. Диференціація цін на промислову продукцію. 

16. Стратегія банківської ринкової диверсифікації. 

17. Товарна політика промислового підприємства. 

18. Фактори, що впливають на формування маркетингової 

стратегії підприємства. 

19. Цінова політика підприємства. 

20. Логістичні операції підприємства. 

21. SWOT-аналіз. 

22. Інша тема (за домовленістю з викладачем). 

Вимоги до написання рефератів 

Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір 

однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не 
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допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом 

узгодження заяви студента. 

Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов’язкова наявність 

титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, 

переліку використаної літератури. Необхідним під час написання 

реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної 

наукової думки щодо поставлених проблем. На відміну від 

індивідуального завдання реферат ставить на меті реалізацію не 

практичного, а теоретико-методологічного аспектів курсу. 

Загальний рекомендований обсяг реферату — 25 сторінок формату 

А4. Кращі реферати захищаються перед студентською аудиторією; 

оцінки за такі реферати враховуються при визначенні підсумкової 

оцінки поточно-модульного контролю. 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

В процесі поточного оцінювання знань студентів на 

заліковий модуль «Економіка гідроенергетики» виділяється 40 

балів, в тому числі: 

тема 1 – 10 балів, 

 тема 2 – 10 балів, 

 тема 3 – 10 балів, 

 тема 4 – 10 балів, 

Разом:       40 балів. 

В процесі поточного оцінювання знань студентів на 

заліковий модуль «Промисловий маркетинг» виділяється 20 

балів, в тому числі: 

тема 1 – 3 бали, 

 тема 2 – 3 бали, 

 тема 3 – 3 бали, 

 тема 4 – 3 бали, 

 тема 5 – 3 бали, 

 тема 6 – 3 бали, 

 тема 7 – 2 бали. 

Разом:     20 балів. 

Всього в ході поточного оцінювання протягом навчального семестру 

студент може  одержати до 60 балів. 

На семестровому екзамені студент може одержати до 40 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS (залік) 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90-100 зараховано 

82-89 зараховано 

74-81 

64-73 зараховано 

60-63 

35-59 не зараховано   з можливістю 

повторного складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (семестровий 

екзамен) 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Рекомендована література 

 Рекомендована література за заліковим модулем «Економіка 

гідроенергетики» 

Базова: 

1. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в 

енергетику. Методика. Загальні методичні положення (ГДК 

340000001-95). – К., 1995. – 21с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18
 

 

 

2. ДБН Д1.1-1-2000. Правила определения стоимости 

строительства. Госстрой Украины. – К., 2000 – 136с. 

3. Экономика гидротехнического и водохозяйственного 

строительства. Учеб. для вузов/ Под общ.ред. Д.С.Щавелева. — 

М.: Стройиздат, 1986. — 423с. 

4. Гидроэнергетика: Учебник для вузов/ Под ред. В.И.Обрезкова. 

— М.: Энергоатомиздат, 1988. — 512с. 

5. Гидроэнергетика и окружающая среда/ Под общ. ред. 

Ю.Ландау, Л.Сиренко: Монография. − К: Либра, 2004. — 484с. 

Допоміжна: 

6. Использование водной энергии: Учебник для вузов /Под 

ред. Ю.С. Васильева. – Энергоатомиздат, 1995. – 608 с. 

7. Гидроэлектрические станции. Многофакторные задачи: Учеб. 

Пособие. Н.Т. Назаров. – К.: УМК ВО, 1991. – 116 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 

„Визначення економічної ефективності будівництва 

(реконструкції) гідроелектростанції” з дисципліни „Економіка 

в галузі”, розділів дипломних проектів студентами 

спеціальності 7.090503 „Гідроенергетика” денної форми 

навчання/ О.М.Яковлева, В.В.Лутаєв, – Рівне: НУВГП, 2008. – 

28с. 

 

Рекомендована література за заліковим модулем 

«Промисловий маркетинг» 

 

Базова: 

 

9. Вачевський М.В.,Скотний В.Г., Вачевський О.М. 

Промисловий маркетинг.Основи теорії і практики: 

Навч.посібник. - Київ:ЦНЛ,2004. - 254с. 

10. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: 

Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 

2004. – 452 с. 

11. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і 

логістика: Навч. посіб.-Львів:Львівська політехніка,1998. - 307с. 

 

Допоміжна: 
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12. Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник. / Бєлявцев М.І., 

Іваненко Л.М.  – Київ: ЦНЛ, 2005. – 328с. 

13. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

14. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

15. Котлер Ф. Основи маркетинга/ Пер.с англ. – М.: Прогресс, 

1990. – 736 с. 

16. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і 

логістика: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ДУ 

«Львівська політехніка», 1998. - 307 с. 

17. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і 

діяльності конкурентів / Пер.з англ.. А.Олійник, Р.Скільський. – 

К.: Основи, 1998. – 390 с. 

18. Руделіс В. Маркетинг: Підручник ./ Руделіс В., Азарян О.М., 

Виноградов О.А.  – 1-ше укр. видання. – Київ: Навчально-метод. 

центр, 2005. – 422с. 

19. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Теорія та 

господарські ситуації.   – Київ: «Іван Федоров», 1997. 

20. Турченюк М.О. Маркетинг: Підручник / М. О. Турченюк, 

М.Д. Швець. – Київ: Знання, 2011. – 318 с. 

21. Періодичні видання та інші джерела: 

22. Журнал „Маркетинг в Україні”. 

23. Журнал „Маркетинг і реклама” 

24. Журнал „Мир упаковки” 

1. Журнал „Мир продуктов” 

2. Журнал „Новий маркетинг”, www.marketing.web-standart.net. 

3. Газета „Експерт Україна”, www.expert.ua 

4. Щотижневик „Бізнес”, www.business.kiev.ua 

5. Українська асоціація маркетингу, www.uam.in.ua 

 

 Інформаційні ресурси 

1. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. 

2. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна 

бібліотека. 

3. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І.  

Вернадського 
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5. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 

6. http://www.rstu.rv.ua/book.html/ – Бібліотека НУВГП. 

http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


