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ВСТУП
«Економіка, організація та планування геологорозвідувальних
робіт» - одна із спеціальних прикладних дисциплін у підготовці
бакалаврів (спеціалістів) геологорозвідувального напряму.
Мета курсу – системне вивчення економіки та організації
геологорозвідувальних робіт. Дисципліна покликана озброїти фахівця
середньої ланки економічними знаннями і практичними навичками за
такими основними напрямками:
- принципи функціонування сучасної економіки та направлення
економічної реформи;
- загальні питання фінансування геологічних підприємств;
- склад і показники основних і оборотних фондів підприємства;
- принципи маркетингової діяльності та менеджменту на
геологічному підприємстві;
Завдання курсу
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати і володіти базовими поняттями і визначеннями у галузі
економіці, організації та планування геологорозвідувальних робіт;
уміти вести первинну економічну документацію на різних
видах геологорозвідувальних робіт; розробляти і складати виробничотехнічну та кошторисну частини проектів і звітів; визначати обсяги
усіх видів геологорозвідувальних робіт, зазначених у проекті, на
вивчення якого-небудь проекту.
Контрольна робота є складовою частиною у вивченні
дисципліни
«Економіка,
організація
та
планування
геологорозвідувальних робіт».
Мета роботи:
– закріпити теоретичні знання студентів;
– виробити у студентів уміння використовувати бібліографічні
описи, наукові видання, публікації, публіцистичні джерела, методичні
рекомендації, нормативні акти тощо для складання відповідних форм
звітності;
Контрольна робота складається з: теоретичної частини.
Теоретична частина виконується за наведеною тематикою.
1. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Мінеральні ресурси у системі економічних відносин.
2. Система управління геологічними підприємствами.
Кадри геологічної служби.

5

3. Основні принципи організації та регулювання
заробітної
платні
на
геологорозвідувальному
підприємстві.
4. Тарифна класифікація робочих в геологорозвідувальній
службі.
5. Основні види оплати праці. Оплата праці ІТР
службовців геологорозвідувальної служби
6. Капітальні вкладення. Состав та їх планування.
7. Виробничі фонди геологічних організацій. Основні
виробничі фонди, їх состав та структура. Основні
невиробничі фонди.
8. Активні
та
пасивні
основні
фонди
геологорозвідувального підприємства.
9. Оцінка
основних
виробничих
фондів
геологорозвідувальних підприємств.
10. Оборотні виробничі фонди геологорозвідувальних
підприємств.
11. Сутність
організації
планової
роботи
на
геологорозвідувальному підприємстві.
12. Стратегічне
планування
діяльності
геологорозвідувального підприємства.
13. Маркетингова
діяльність
геологорозвідувального
підприємства.
14. Менеджмент на геологорозвідувальному підприємстві.
15. Бізнес
планування
на
геологорозвідувальному
підприємстві.
16. Витрати на власне геологорозвідувальні роботи.
17. Основи економічного аналізу геологорозвідувальних
підприємств.
18. Собівартість геологорозвідувальних робіт. Основні
витрати. Накладні витрати.
19. Прибуток геологорозвідувального підприємства та його
рентабельність.
20. Економічна ефективність геологорозвідувальних робіт.
2. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Кожен студент вибирає одну тему із наведеного переліку
тематики теоретичної частини згідно номеру у списку академічної
групи.
3. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Після вибору тематики теоретичної частини роботи необхідно
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підібрати літературні джерела, приблизно 7-10, опрацювати їх і
скласти зміст (план) роботи.
Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати
10-20 сторінок машинописного тексту формату А-4, надрукованого
через 2 інтервали.
Сторінки роботи нумеруються, титульний лист (додаток 1) є
першою сторінкою контрольної роботи (номер на титулом листі не
ставиться), на другій сторінці надається зміст (план) роботи, усі
ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані.
У тексті слід давати посилання на джерела, які подані у списку
літератури. Посилання на джерела слід зазначати порядковим
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними
дужками, наприклад «…у працях [1; 2-4]…».
Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні
сторінки або сторінку відповідного джерела, слід зазначати
порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома
квадратними дужками та зазначенням сторінок, або сторінці,
наприклад «…у праці І.І. Фокіна [1, с. 3-4]…».
Посилання на ілюстрації роботи вказуються порядковим
номером ілюстрації, наприклад. «рис. 1».
На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при
цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…у
табл. 1».
У повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці треба
вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1».
Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається та закінчується лапками і
наводиться в тій граматичній формі,в якій він поданий у джерелі, із
збереженням особливостей авторського написання;
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні
допускається та позначається трьома крапками. Вони ставляться у
будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці);
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на
джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших
авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути
гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо
оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на
джерело.
Список використаних джерел – елемент бібліографічного
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апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і
розміщується після висновків всієї роботи.
Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку
появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших
авторів або заголовків; у хронологічному порядку.
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати
відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з
обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію
щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.184 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та
документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному
описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила».
Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання
тексту підручника або посібника. Зміст роботи повинен відображати
тематику запропонованих завдань вказаного варіанту. Рішення
практичних завдань повинні супроводжуватися
короткими,
вичерпаними поясненнями (аргументами).
Робота надсилається до університету, не пізніше ніж за 10 днів
до початку екзаменаційної сесії, перевіряється та оцінюється за
результатами захисту. Уразі, якщо контрольна робота виконана не в
своєму варіанті, вона не зараховується та повертається студентові на
доробку.
Оцінка «зараховано» є допуском до заліку з відповідної
дисципліни.
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