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ВСТУП 

Основною метою викладання дисципліни «Економіка будівництва» є 

формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників 

господарсько-виробничої діяльності галузі з урахуванням чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища його функціонування. 

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування 

галузі, формування та використання ресурсного потенціалу з метою оптимізації 

економічних результатів діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка будівництва» 

є: 

- окреслити цільові характеристики діяльності галузі на ринку; 

- сформувати програму виробництва продукції та її реалізації, ресурсне забез-

печення виробничої програми; 

- визначити складові ресурсного потенціалу та знайти шляхи його ефективного 

використання; 

- засвоїти поняття: ринкова система, попит та пропозиція, виробнича програма, 

основні засоби, амортизація, нематеріальні активи, оборотні кошти, поточні 

витрати підприємства, собівартість продукції, собівартість видів продукції, 

склад поточних витрат, вивчення методів та прийомів аналізу, планування 

витрат у процесі діяльності; 

- визначити поняття механізму формування та використання доходів і прибутків 

від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоеко-

номічної, фінансової, інвестиційної тощо); 

- оцінити ефективність господарської діяльності та знайти шляхи її підвищення; 

- оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції. 

Важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять, який формує практичні навички роботи студентів 

зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення 

здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем будівельної 
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індустрії, чим підвищує якість професійної підготовки управлінських кадрів є 

самостійна індивідуальна робота студента. Методичні вказівки призначені для 

організації індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни «Економіка 

будівництва». 

У процесі вивчення дисципліни навчальними планами передбачається вико-

нання студентами роботи з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, 

одержаних ними під час вивчення курсу «Економіка будівництва». 

Кожний студент повинен виконати завдання самостійно згідно з варіантом, 

більш ґрунтовно вивчити відповідні нормативні документи та спеціальну літе-

ратуру. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 

матеріалу дисципліни. Головним в цій роботі – опрацювання студентами вітчиз-

няної і закордонної літератури, нормативних актів у сфері будівництва. Само-

стійна робота є інструментом опанування навчальним матеріалом у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійній роботи сту-

дентів є: 

- обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час лекцій; 

- опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до вивчення; 

- контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за питаннями 

для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 

Передбачається робота над індивідуальним завданням у формі контрольної 

роботи (див. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Економіка будівництва»). 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

Розділ 1 

1. Загальна характеристика будівельної галузі. 

2. Структура галузі, функціональні зв’язки, будівельні проекти, склад учасників 

будівельних проектів, організаційні та економічні зв’язки у процесах реалізації 

будівельних проектів. 

3. Будівельна продукція, складові життєвого циклу об’єктів будівництва. 

 

Розділ 2 

1. Економіка і організація підприємств будівельної галузі. Будівельне підприєм-

ство – суб’єкт господарювання. 

2. Організаційно-правові форми підприємств. 

3. Основні виробничі фонди. 
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4. Амортизація основних фондів. 

5. Показники ефективності використання основних фондів. 

6. Обігові кошти. Призначення елементів обігових коштів. 

7. Визначення нормативних обсягів обігових коштів. 

8. Показники ефективності використання обігових коштів. 

 

Розділ 3 

1. Економіка і організація праці в будівництві. Організаційні та економічні застави 

оплати праці в будівництві. 

2. Система оплати праці. 

3. Ефективність праці. 

 

Розділ 4 

1. Фінансова діяльність галузі. 

2. Показники визначення ефективності виробництва та загальної діяльності в 

будівництві. 

 

Розділ 5 

1. Оцінка вартості реалізації будівельних проектів. 

2. Поняття і економічна сутність вартості будівельної продукції. 

3. Кошторисна документація. 

4. Техніко-економічні показники будівництва. 
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів – поточне 

оцінювання знань студентів виконується під час проведення занять і має на меті 

перевірку рівня підготовки студента щодо виконання конкретної роботи. Об’єктами 

поточного контролю є: 

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

- здатність до виконання завдань проміжного контролю; 

- виконання модульного контрольного завдання. 

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком 

навчального процесу).  

Оцінювання знань студентів 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, логічно й обґрунтовано; 

- уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її 

й обґрунтувати ухвалене рішення;  

- упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень з його боку. 

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 

- укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

- викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 

- не вагатися у виборі рішення при аналізі запропонованої логічно; 

- уміти обґрунтувати ухвалене рішення; 

- добре відповідати на запитання викладача. 
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3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 

- викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 

- розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції щодо її роз-

в’язання;  

- вірно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 

- допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути 

правильні. 

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути 

оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3. 

Оцінка знання матеріалу, оцінюється за 4-рибальною системою та згідно з 

«Методикою переведення показників успішності знань студентів» переводиться 

в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Визначення назви  
за шкалою ECTS 

ECTS 
оцінка 

% набраних 
балів 

1 2 3 4 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначними помилками А більше 90-100  

Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками В більше 80-90 

включно 
ДОБРЕ Добре – загалом правильна 

робота з певною кількістю 
грубих помилок 

С більше 70-80 
включно 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків D більше 60-70 

включно 
ЗАДОВІЛЬНО 

Достатньо – виконання відпо-
відає мінімальним критеріям Е більше 50-60 

включно 
Незадовільно* – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест  

FX більше 25-50 
включно 

НЕЗАДОВІЛЬНО Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота з 
повторним вивченням 
змістового модуля 

F від 0-25  
включно 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ 

Модуль 1 

ЗМ 1. Основи економіки будівельної галузі 

Тема 1. Економічні основи функціонування галузі 

1. Історія розвитку. 

2. Суб’єкти діяльності та їх взаємозв’язки. 

3. Визначення класифікації продукції. 

1. Мета заняття: освоїти історію розвитку будівельної галузі; навчитися 

виділяти основні фактори в організації будівельної справи; ознайомитися з основ-

ними засадами будівництва України й світу; вивчити ознаки, за якими здійснюється 

класифікація будівельних складових. 

2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення питань, 

які виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, контроль 

домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий 

контроль знань студентів. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 

1. Історія розвитку будівництва. 

2. Основні фактори в організації будівельної галузі. 

3. Будівництво в Україні й світі. 

4. Класифікація продукції. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей на теми 

з історії будівництва, правова основа діяльності. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 

підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 

1. Етапи розвитку будівництва. 

2. Основні поняття й термінологія. 

3. Ознаки, за якими виконується класифікація. 

6. Джерела: основні [1-7]; додаткові [8-31]. 
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Модуль 2 

ЗМ 2. Основи економіки будівельного підприємства 

Тема 1. Економічні та правові основи функціонування  
будівельного підприємства 

1. Економіка і організація підприємств будівельної галузі. Будівельне підприєм-

ство – суб’єкт господарювання. 

2. Організаційно-правові форми підприємств. 

3. Основні виробничі фонди. 

4. Амортизація основних фондів. 

5. Показники ефективності використання основних фондів. 

6. Обігові кошти. Призначення елементів обігових коштів. 

7. Визначення нормативних обсягів обігових коштів. 

8. Показники ефективності використання обігових коштів. 

1. Мета заняття: вивчення ознак підприємства, методів управління, засобів 

виробництва, організації обігових коштів та визначення ефективності їх вико-

ристання. 

2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 

що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, контроль 

домашнього завдання, контроль знань студентів отриманих на лекції, тестовий 

контроль знань студентів. 

3. Питання з теоретичної частини заняття: 

1. Організаційно-правові форми підприємств. 

2. Основні виробничі фонди. 

3. Амортизація основних фондів. 

4. Показники ефективності використання основних фондів. 

5. Обігові кошти. Призначення елементів обігових коштів. 

6. Визначення нормативних обсягів обігових коштів. 

7. Показники ефективності використання обігових коштів. 
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4. Контроль самостійної роботи студентів: виконання контрольних робіт 

з поставлених питань. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 

підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання: 

1. Визначення будівельного підприємства як суб’єкта господарювання. 

2. Організаційно-правові форми підприємств. 

3. Основні виробничі фонди. 

4. Амортизація основних фондів. 

5. Показники ефективності використання основних фондів. 

6. Обігові кошти. Призначення елементів обігових коштів. 

7. Визначення нормативних обсягів обігових коштів. 

8. Показники ефективності використання обігових коштів. 

6. Джерела: основні [1-7]; додаткові [8-31]. 

 

Модуль 3 

ЗМ 3. Основи економіки праці в будівництві 

Тема 1. Економічні та правові основи праці в будівництві 

1. Економіка і організація праці в будівництві. 

2. Організаційні та економічні засади оплати праці в будівництві. 

3. Система оплати праці. 

4. Ефективність праці. 

1. Мета заняття: вивчення організаційних та економічних засад будівельного 

виробництва, систем оплати праці та оцінки її ефективності. 

2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 

що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, контроль 

домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції. 
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3. Питання з теоретичної частини заняття: 

1. Економіка і організація праці в будівництві. 

2. Організаційні та економічні засади оплати праці в будівництві. 

3. Система оплати праці. 

4. Ефективність праці. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка до виконання 

контрольних робіт за поставленими питаннями. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 

підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання: 

1. Особливості економіки і організації праці в будівництві. 

2. Організаційні та економічні засади оплати праці в будівництві. 

3. Система оплати праці. 

4. Ефективність праці. 

6. Джерела: основні [5]; додаткові [8-31]. 

 

Модуль 4 

ЗМ 4. Фінансова діяльність галузі 

Тема 1. Економічні і правові основи фінансування в будівництві 

1. Фінансова діяльність галузі. 

2. Показники визначення ефективності виробництва та загальної діяльності в 

будівництві. 

1. Мета заняття: вивчення методів і принципів. 

2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 

що виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, контроль 

домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції. 

3. Питання до теоретичної частини заняття: 

1. Основні джерела фінансування будівельної галузі. 

2. Інвестиції у будівництво. Форми інвестицій. 
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3. Визначення показників ефективності виробництва та загальної діяльності 

в будівництві. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей на теми 

фінансової діяльності будівельних підприємств. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент при підго-

товці до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання: 

1. Сутність фінансів як джерела діяльності в будівництві. 

2. Визначення порядку та джерел фінансування будівельних проектів. 

3. Сутність ефективності вкладень в будівельну галузь та окремі проекти. 

6. Джерела: основні [1-7]; додаткові [8-31]. 

 

Модуль 5 

ЗМ 5. Вартість будівельних проектів.  
Техніко-економічні показники будівництва 

Тема 1. Оцінка вартості реалізації будівельних проектів  
та техніко-економічні показники будівництва 

1. Оцінка вартості реалізації будівельних проектів. 

2. Поняття і економічна сутність вартості будівельної продукції. 

3. Кошторисна документація. 

4. Техніко-економічні показники будівництва. 

1. Мета заняття: вивчення методів і принципів. 

2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення питань, 

які виникли у студентів під час самостійної підготовки до заняття, контроль 

домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції. 

3. Питання до теоретичної частини заняття: 

1. Які нормативні документи є основою визначення вартості будівництва. 

2. Склад кошторисно-інвесторської документації. 

3. Порядок складання локальних кошторисів. 

4. Порядок складання об’єктних кошторисів. 
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5. Зведений кошторисний розрахунок. Призначення. Сутність глав зведеного 

кошторисного розрахунку. 

6. Порядок визначення техніко-економічних показників. 

4. Контроль самостійної роботи студентів: підготовка доповідей на теми 

визначення вартості реалізації будівельних проектів. 

5. Методика організації самостійної роботи студентів: студент під час 

підготовки до заняття повинен знайти відповіді на наступні питання: 

1. Склад кошторисно-інвесторської документації. 

2. Автоматизація складання кошторисної документації. Загальний огляд систем 

автоматизованого випуску кошторисів. 

3. Обґрунтування доцільності того чи іншого засобу складання кошторисної 

документації. 

4. Економічна, соціальна та інша доцільність реалізації будівельних проектів. 

6. Джерела: основні [1-7]; додаткові [8-31]. 
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