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ВСТУП 

 

У сучасних економічних умовах менеджер будівельної організації 

повинен чітко представляти сьогодення і майбутнє в її розвитку і ситуацію на 

ринку будівельної продукції. Усе більш очевидним стає те, що головною 

характерною межею нових систем внутріфірмового управління повинна стати 

орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних 

досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне 

використання творчої активності персоналу.  

Децентралізація, скорочення рівнів в апараті управління, просування 

працівників і їх оплата залежно від реальних результатів стануть основними 

напрямами змін в апараті управління. Найважливішим чинником досягнення 

високого рівня конкурентоспроможності, як наголошується в багатьох 

дослідженнях, залишається концентрація виробництва, що вплине на 

скорочення тенденції до утворення гігантських промислових об'єднань. Поряд з 

концентрацією рівень конкурентоспроможності буде визначатиметься такими 

чинниками, як розвиток виробництва нових видів продукції і стимулювання 

становлення нових потреб. З ними пов'язані тенденції продовження зростання 

витрат на дослідницькі і дослідні розробки, рекламу і маркетинг 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: набуття майбутніми 

фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового 

економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування 

навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані 

рушення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою 

практичною діяльністю. 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліни: 

1.1.3. Micце дисципліни в структурно-логічних схем підготовки фахівця 

 

Перелек дисциплын, на яки 
безпосередньо спираеться вивчення 

даної дисциплини 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спираеться на дану 

дисципліну 
Основи економічної теорії 
Основи комерційноії діяльності 
 

Дипломне проєктування 

 

1.2. Інформащйний обсяг (зміст) дисципліни 

 Модуль 1.Економіка будівництва  1.5\54   

Змістовний модуль (ЗМ) 1.1 Економічна модель діяльності будівельної 

організації        1\ 36 

1 Техніко-технологічна база будівельного підприємства, 

2 Виробнича і соціальна інфраструктури  

3 Капітал і виробничі фонди будівельних підприємств 

4 Оборотні кошти підприємства 

5 Персонал. продуктивність, мотивація та оплата праці 

6 Логістика у будівництві 

7 Бізнес-планування у будівництві 

8 Прибуток та рентабельність у будівництві 
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ЗМ 1.2 Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві   0.5\18 

1 Поняття собівартості  будівельно-монтажних робіт, склад витрат 

2 Ціноутворення у будівництві 

 

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння 
(за рівнями сформованості )та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 
соціально –
побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 

(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна, 
інші) 

Репродуктивний рівень 
Проникати в сутність явищ і процесів 
реального світу, свідомо 
використовувати наукові знання в 
пізнавальній та професійній діяльності 

Виробнича Виконавська 

Алгоритмічний рівень 
Захищати інтересі держави, поєднувати 
суспільні , колективні , та індивідуальні 
інтересі 

Виробнича Організаційна 

Евристичний рівень 
Урахувати соціальні аспекти впливу 
рішень, що приймаються на 
споживачів, місцеві спільноти 

Соціально-
виробнича 

Управлінська 

 

1.4 Рекомендована основна навчальна література 

 

1 Экономика строительства\под ред И .С Степанова, В.Я Шайтанов-.М.: 

«Юрайт-М», 2001, 308с 

2 Менеджмент в строительтве  .учебное пособие\ под ред. И.С. 

Степанова.-М.: «Юрайт-М», 2003, 540стр 

3 Планування діяльності підприємств Навчальний посібнік .-К .: 

Каравела, 2003, 432с 

4 Економіка підприємств –Підручник, \под ред С.Ф По кропивного.-К.: 

КНЕУ, 2000, 526с 
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1.5 Анатація програмі навчальної дисципліни 

Економіка будівництва 

 

Мета вивчення: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних 

знань ,формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим 

відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і 

приймати обґрунтовані рушення з приводу економічних проблем, пов’язаних  з 

їх майбутньою практичною  діяльністю.    

Предмет дисципліни : Основоположні економічні категорії економічні 

закони та принципи функціонування економічних систем 

 

Аннотация  программы учебной дисциплины 

Экономика строительства 

 

Цель изучения: приобретение будущими специалистами глубоких 

экономических знаний, формирования у них нового экономического 

мышления, адекватного рыночным отношениям, формирование навыков 

анализировать реальные экономические процессы и принимать обоснованные 

решения по поводу экономических проблем, связанных с их будущей 

практической  деятельностью. 

Предмет дисциплины: Основополагающие экономические категории 

экономические законы и принципы функционирования экономических систем 

 

Abstract of the discipline program 

Building economy 

Purpose of study: acquisition by the future specialists of thorough economic 

knowledges, forming for them of new economic thought, to the adekvatnogorinkovim 

relations 

The Article of disciplini:osnovopolozhni economic categories, economic 

zakonita principles of functioning of the economic systems 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЫНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни 

«Економіка будівництва” за робочими навчальними планами заочної 

форми  навчання 

 

Призначення: підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальность 
освітньо-квалікафійний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 1.5 
Відповідних  ECTS –
Модулів - 1 Змістовних 
модулів – 2 Загальна 
кількість годин - 54 

Напрям підготовки - 
0601-  Спеціальність -
6.060101 -« Будівництво» 
Освітьно-кваліфікаційний  
рівеньбакалавр 

Аудиторні заняття: год. 12 Лекції 
-8  год. Практичні-4год  год.-  
Самостійна робота - 40год. Від 
підсумкового контролю – 
контрольна робота15 , залік 

Примітка: співвідношення кількості! годин аудиторних занять i самостійної роботи 

становить 33% до 67% 

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних  та  практичних занять 

 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

При вивченні дисципліни « Економіка будівництва » студенти повинні 

ознайомитися з програмою дисципліни, и структурою, методами i формами 

навчання, способами i видами контролю та оцінювання знань. 

Тематичний план дисципліни « Економіка будівництва » складається з 2 

змістовних модулів, кожен з яких поєднує в co6i вціносно окремий самостійний 

блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом i взаємозв’язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекції, практичні 

заняття, самостійна робота студента.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Модуль 1.1 Економіка будівництва                        1.5 / 54 

Змістовний модуль (ЗМ) 1.1 Економічна модель діяльності будівельної 

організації               1\36  
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Тема 1 Техніко-технологічна база будівельного підприємства. 

Організаційна і виробнича структура підприємства, Майно підприємства 

:необоротні та оборотні активі 

Тема 2 Виробнича і соціальна інфраструктури. Функції, склад та 

структура ремонтного господарства енергозабезпечення підприємства 

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства 

Тема 3 Капітал і виробничі фонди будівельних підприємств. 

Виробничі фонди будівельного підприємства, Оцінка, класифікація і структура 

основних фондів ,.знос та амортизація основних фондів .Показники 

використання основних фондів 

Тема 4 Оборотні кошти підприємства. Склад , структура та 

класифікація оборотних коштів .Визначення потреби в оборотних коштах 

.Нормування оборотних коштів, Основні напрями поліпшення використання 

оборотних фондів  

Тема 5 Персонал продуктивність, мотивація та оплата праці. 

Поняття, класифікація та структура персоналу .Планування і формування 

персоналу будівничих підприємств. Мотивація трудової діяльності .Форми и 

системи оплати труда Планування продуктивності та оплати праці 

Тема 6 Логістика у будівництві. Логістика у системі організації 

матеріально-технічних ресурсів 

Тема 7 Бізнес-планування у будівництві. Об’єктивна необхідність 

планування будівельних організацій. Типологія бізнес-планів .Цілі розробки 

бізнес-плану .Використання бізнес-плану для модулювання системі управління 

майбутнім бізнесом 

Тема 8 Прибуток та рентабельність у будівництві. Характеристика 

фінансової діяльності підприємства. Сутність і формування прибутку. 

Планування прибутковості підприємства. Ефективність діяльності 

підприємства Рентабельність будівельного підприємства 
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ЗМ 1.2 Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві        0.5\18 

Тема 9 Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт. Склад 

витрат. Характеристика витрат та їх класифікація .групування витрат за 

економічними елементами. Витрати виробничої собівартості будівельних робіт. 

Планування затрат на будівельному підприємстві. 

Тема 10 Ціноутворення у будівництві. Механізм ціноутворення на 

будівельному підприємстві. Система кошторисних норм та цін у будівництві. 

Підрядні торги у будівництві. 

Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями i змістовими модулями 

Форми навчалыюї роботи Модулі (семестри) та змістовні 
модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль 1 Економіка будівництва 1.5 /54 8 4  40 
ЗМ 1.1. Змістовний модуль (ЗМ) 
Економічна модель діяльності 
будівельної організації 

1\36 6 3  15 

ЗМ 1.2 Ціноутворення та 
кошторисна справа у будівництві. 

0.5 \18 2 1  10 

Контрольна робота     15 

 

Таблиця 2.2 – Розподілу часу лекційного курсу 

Кількість годин № 
Зміст 6.0601101 

будівництво 
1 2 3 

ЗМ 1.1 . Змістовний модуль (ЗМ) Економічна модель діяльності 
будівельної організації 

6 

1 
Техніко-технологічна база будівельного підприємства. 
Організаційна і виробнича структура підприємства, Майно 
підприємства :необоротні та оборотні активі 

0.5 

2 

Виробнича і соціальна інфраструктури. Функції , склад та 
структура ремонтного господарства енергозабезпечення  
підприємства. Соціальна інфраструктура та соціальна 
діяльність підприємства 

1 

3 

Капітал і виробничі фонди будівельних підприємств 
Виробничі фонди будівельного підприємства, Оцінка, 
класифікація і структура основних фондів, знос та амортизація 
основних фондів .Показники використання основних фондів 

1 

4 

Оборотні кошти підприємства. Склад, структура та 
класифікація оборотних коштів. Визначення потреби в 
оборотних коштах. Нормування оборотних коштів, Основні 
напрями поліпшення використання оборотних фондів 

0.5 
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Продовження табл.. 
1 2 3 

5 

Персонал .продуктивність, мотивація та оплата праці 
Поняття , класифікація та структура персоналу .Планування і 
формування персоналу будівничих підприємств. Мотивація 
трудової діяльності .Форми и системи оплати труда Планування 
продуктивності та оплати праці 

1.5 

6 
Логістика у будівництві  Логістика у системі організації 
матеріально- технічних ресурсів 

0.5 

7 

Бізнес-планування у будівництві. Об*єктивна необхідність 
планування будівельних організацій .Типология бізнес-планів 
Цілі розробки бізнес-плану .Використання бізнес-плану для 
модулювання системі управління майбутнім бізнесом 

0.5 

8 
 

Прибуток та рентабельність у будівництві Характеристика 
фінансової діяльності підприємства .Сутність і формування 
прибутку .Планування прибутковості підприємства 
Ефективність діяльності підприємства Рентабельність 
будівельного підприємства 

0.5 

ЗМ 1.2Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві 2 

9 

Поняття собівартості  будівельно-монтажних робіт Склад 
витрат Характеристика витрат та їх класифікація .групування 
витрат за економічними елементами .Витрати виробничої 
собівартості  будівельних робіт .Планування затрат на 
будівельном підприємстві 

1 

10 
Ціноутворення у будівництві  Механізм ціноутворення на 
будівельном підприємстві. Система  кошторисних норм та цін у 
будівництві. Подрядні торги у будівництві 

1 

 РАЗОМ  8 

 

Таблиця 2.3 – Розподілу  часу практичних занять 

 

Кількість годин № Зміст 
6.0601101 

будівництво 
1 2 3 

ЗМ 1.1 . Змістовний модуль (ЗМ) Економічна модель діяльності 
будівельної організації 

3 

1 
Техніко-технологічна база будівельного підприємства. 
Організаційна і виробнича структура підприємства, Майно 
підприємства :необоротні та оборотні активі 

 

2 

Виробнича і соціальна інфраструктури. Функції , склад та 
структура ремонтного господарства енергозабезпечення  
підприємства .Соціальна інфраструктура та соціальна 
діяльність підприємства 

 

3 

Капітал і виробничі фонди будівельних підприємств .Виробничі 
фонди будівельного підприємства, Оцінка, класифікація і 
структура основних фондів ,.знос та амортизація основних 
фондів .Показники використання основних фондів 

0.5 
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Продовження табл.. 
1 2 3 

4 

Оборотні кошти підприємства. Склад, структура та 
класифікація оборотних коштів .Визначення потреби в 
оборотних коштах .Нормування оборотних коштів, Основні 
напрями поліпшення використання оборотних фондів 

0.5 

5 

Персонал .продуктивність, мотивація та оплата праці .Поняття , 
класифікація та структура персоналу .Планування і формування 
персоналу будівничих підприємств. Мотивація трудової 
діяльності .Форми и системи оплати труда Планування 
продуктивності та оплати праці 

0.5 

6 
Логістика у будівництві Логістика у системі організації 
матеріально-технічних ресурсів 

 

7 

Бізнес-планування у будівництві. Об’єктивна необхідність 
планування будівельних організацій .Типологія бізнес-планів 
Цілі розробки бізнес-плану .Використання бізнес-плану для 
модулювання системі управління майбутнім бізнесом 

0.5 

8 

Прибуток та рентабельність у будівництві Характеристика 
фінансової діяльності підприємства .Сутність і формування 
прибутку .Планування прибутковості підприємства 
Ефективність діяльності підприємства Рентабельність 
будівельного підприємства 

1 

ЗМ 1.2 Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві 1 

9 

Поняття собівартості  будівельно-монтажних робіт Склад 
витрат Характеристика витрат та їх класифікація .групування 
витрат за економічними елементами .Витрати виробничої 
собівартості  будівельних робіт .Планування затрат на 
будівельному підприємстві 

0.5 

10 
Ціноутворення у будівництві  Механізм ціноутворення на 
будівельному підприємстві. Система  кошторисних норм та цін 
у будівництві. Підрядні торги у будівництві 

0.5 

 РАЗОМ 4 

 

2.3 Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна  навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок у студентів спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну 

роботу, критичне осмислення здобутих знань i глибоке вивчення теоретичних i 

практичних проблем  
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Таблиця 2.4 - Розподіл часу самостійної навчальної  роботи студентів 

 

Кількість годин 
Форми самостійної роботи 6.0601101 

будівництво 
Вивчення теоретичних питань та підготовка до поточного та 
підсумкого контролю , виконання контрольної роботи 

40 
15 

 

Контрольні запитання для самостійної роботи: 

Тема № 1 

1 Місце і роль підприємства в сучасній економічній системі 

2 Організаційна структура підприємства та основні шляхи ії удосконалення 

3 Джерела формування майна підприємства 

4 Поняття та класифікація активів підприємства 

5 Необоротні активи суб’єкта господарювання 

Тема № 2  

1 Вплив виробничої інфраструктури підприємства на ефективність 

господарювання 

2 Методи розрахунку потреби підприємства в енергії та паливі 

3 Проблеми забезпечення збалансованості між основним виробництвом та 

виробничою інфраструктурою підприємства 

4 Значення, склад і характеристика соціальної інфраструктури 

Тема №3 

1 Структура основних фондів підприємства і фактори, що на неї впливають 

2 Оцінка основних фондів підприємства 

3 Сутність амортизації основних фондів та сучасні методи ії нарахування 

4 Методика визначення суми амортизації за податковим законодавством 

5 Показники використання основних фондів підприємства 

Тема № 4 

1.Сутність і значення оборотних коштів 

2 Сутність і методи нормування оборотних коштів 

3 Методика визначення коефіцієнта зростання витрат 
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4 Основні показники для оцінки ефективності використання оборотних коштів 

Тема№5 

1 Персонал як основний ресурс підприємства 

2 Мета, завдання та механізм реалізації кадрової політики 

3 Вихідні дані для планування персоналу на підприємстві 

4 Методи планування чисельності  персоналу 

5 Способи визначення планової чисельності основних та допоміжних 

робітників 

Тема№6 

1 Макрологічна система  

2 Металологічна система 

3 Логістична діяльність у будівництві 

4 Построение раціональних логістичних рішень 

Тема№7 

1 Що таке бізнес-план? 

2 У чому ви бачите призначення бізнес-плану? 

3 Яку цінність має бізнес –план для менеджерів фірми? 

4 Яка інформація і чому потрібна для розробки бізнес - плану? 

5 Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану? 

Тема №8 

1 Основні завдання фінансової діяльності 

2 Сутність і види прибутків будівельного підприємства 

3 Методи розрахунку прибутку підприємства от БМР 

4 Механізм визначення ефективності підприємства 

5 Оцінка фінансового стану будівельного підприємства 

Тема №9 

1 Залежність загальних витрат і собівартості одиниці продукції від обсягу 

виробництва 

2 Складання зведеного кошторису витрат на виробництво 

3 Характеристика витрат, які не входять до собівартості робіт 
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4 Розрахунок планових витрат за окремими елементами 

Тема №10 

1 Ціна як економічно-фінансовий важіль управління виробництвом за ринкових 

умов господарювання 

2 Державні фіксовані та регульовані ціні і тарифи 

3 Основи ціноутворення у будівництві 

4 Система кошторисних норм та цін у будівництві 

 

2.4. Засоби контролю та структура залікового  кредиту 

Види та засоби контролю 
МОДУЛЬ 1 Поточний контроль 2 змістовних модулів 
ЗМ 1.1 Виконання контрольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 
Виконання контольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 
ЗМ 1.2 Виконання контольної роботи, вибіркове опитування на практичних заняттях 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 
Контрольна робота з 10 варіантів  
залік 

 

 

2.5. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою дисципліни „Бізнес-планування в умовах ринку” 

передбачають лекційні, практичні заняття, а також самостійну роботу та 

виконання індивідуальних завдань. 

Контрольні заходи для студентів денного навчання включають поточний і 

підсумковий контроль. 

Перевірка і оцінювання знань студентів проводиться в таких формах: 

• оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять; 

• виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (у вигляді 

контрольної роботи); 

• проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання); 

• проведення контролю знань за змістовними модулями; 

• проведення підсумкового (письмового) іспиту. 
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Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку 

студент отримує під час практичних (семінарських) занять та оцінок за змістові 

модулі. 

Загальна (модульна) оцінка з дисципліни визначається як середнє 

арифметичне оцінок за змістовні модулі, оцінки за виконання індивідуального 

завдання та оцінки за результатами підсумкового іспиту. 

Оцінювання знань студента здійснюється під час практичних 

(семінарських) занять та виконання індивідуальних завдань і проводиться за 4 - 

бальною шкалою за такими критеріями: 

1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблеми, що 

розглядається; 

2. ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни; 

3. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

4. уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, 

розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних 

завдань, та завдань, що винесені на розгляд в аудиторії; 

5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та роботи висновки. 

Оцінювання знань студента проводиться за 4 - бальною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно): 

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й 

обґрунтовано; 

• вміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно 

оцінити її і обґрунтувати ухвалене рішення;  

• впевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без 

зауважень з їх боку. 
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2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 

• не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 

• вміти обґрунтувати ухвалене рішення; 

• добре відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії. 

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 

• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 

• розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції по її 

рішенню; 

• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 

• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні 

бути правильні. 

 

Таблиця 2.6 - Шкала перерахунку оцінок результат контролю знань студентів 

 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних бали 

ВІДМІННО 
Відмінно - виконання лише з 

незначними помилками 
А більше90 - 100 

Дуже добре - вище середнього 
рівня з а помилками 

В 
більше 80 - 90 

включно 
ДОБРЕ Добре - у загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 
помилок 

С 
більше 70 - 80 

включно 

Задовільно - непогано, але 3i 
значною кількістю недоліків 

D 
більше 60 - 70 

включно 
ЗАДОВІЛЬНО 

Достатньо - виконання 
задовольняє мін критерії 

Е 
більше 50 - 60 

включно 
Незадовільно - потрібно 

попрацювати перед тим, як 
перездати тест 

FX* 
більше 26 - 50 

включно 
НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно - необхідна серйозна 
подальша робота з повторним              
вивченням змістовoгo модуля 

р** від 0 - 25 включно 

* з можливістю повторного складання 
** з обов’язковим повторним курсом 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література (підручники, 

навчальні посібники, інші видання) 
1.1 Экономика строительства\под ред И .С Степанова, В.Я 
Шайтанов-.М.: «Юрайт-М», 2001, 308с 

1.1,1.2,. 

1.2 Менеджмент в строительтве  .учебное пособие\ под ред. И.С. 
Степанова.-М.: «Юрайт-М», 2003, 540стр 

1.1,1.2, 

1.3.Покропивний С.Ф , Соболь С.М. , ШвиданенкоГ.О.Бізнес-план : 
технологія  та обгрунтовання : навч.посібник.-К.:КНЕУ2000р 

1.1, 1.2,. 

1.4.Перехідна економіка: Підручник /Заред. В.М.Гейця. - К.: Вища 
школа. 2003.-591 с. 

1.1,1.2, 

1.5 Планування діяльності підприємств Навчальний посібнік .-К .: 
Кавела, 2003, 432с 

1.1,1.2, 

2. Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет 
тощо) 

2.1 .Конституція (Основний Закон) України. -К., 2005. 1.1, 1.2,. 
2.2. Про Державний бюджет України на 2008р.: Закон України. -К.. 
2008. 

1.1,1.2,. 

2.3.Економіка України за 1 півріччя 2008 р. // Урядовий кур'єр. -
2008.-27 липня.-СІ,8,9. 

1.1,1.2,. 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
3.1 .Жемеренко О.В Методичні вказівки до виконання контрольной 
роботи з курсу .- Харків ХНАМГ, 2010р. 

1.1,1.2, 

3.2. Жемеренко О.В. Конспект лекций з курсу Економіка 
будівництва”.- Харків. ХНАМГ, 2010р 

1.1, 1.2, 

 4. Ресурсы інтернет 
4.1 Цифровий репозитор1й ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua.  
4.2 www.ban.ua  
4.3 www.cottage.com.ua  
4.4 Bud-inform.ua  
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