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ВСТУП 

      Будівництво як економічний процес представляє собою 

безперервну інвестиційну діяльність власників капіталу на протязі 
життєвих циклів будівель і споруд, у зведення яких цей капітал був 
вкладений. 

Економіка будівництва – це галузь економічної науки, яка вивчає 
закономірності та тенденції розвитку будівництва, а також фактори, 

які сприяють підвищенню його ефективності. 
    Мета вивчення дисципліни «Економіка будівництва» - дати 

студентам теоретичні знання щодо діяльності будівельної організації 
як суб’єкта мікроекономіки будівництва в рамках економічної моделі 
«ресурси – затрати – результати» і практичні навички виконання 
економічних розрахунків. 
Завдання навчальної дисципліни: 

- отримання студентами знань з економіки будівництва та 
ціноутворення в будівництві в ринкових умовах; 

- набуття студентами практичних навичок розрахунку основних 

економічних показників, що характеризують роботу 

будівельної організації, а також розрахунку кошторисної 
вартості будівництва об’єкта і договірної ціни на будівельну 

продукцію. 

В результаті  вивчення дисципліни «Економіка будівництва» 

студенти повинні 
знати: 

- основні ознаки будівельної організації як суб’єкта 
мікроекономіки будівництва; 

- виробничі ресурси будівельної організації; 
- економічні показники, що характеризують процес будівельного 

виробництва та ефективність роботи будівельної організації; 
- основні шляхи покращення використання ресурсів будівельної 

організації та підвищення її прибутковості; 
- специфіку визначення цін на будівельну продукцію; 

- систему ціноутворення у будівництві; 
- види інвесторської кошторисної документації; 

вміти: 

- розраховувати показники ефективності використання основних 

виробничих фондів, обігових коштів та персоналу будівельної 
організації; 

- визначати собівартість будівельно-монтажних робіт та прибу- 
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       ток будівельної організації; 
- оцінювати результати роботи будівельної організації системою 

показників рентабельності; 
- розраховувати кошторисну вартість будівництва об’єкта і 

договірну ціну об’єкта. 
Вивчення навчальної дисципліни «Економіка будівництва»  

опирається на знання студентів, які вони набули в таких дисциплінах: 

«Основи економічної теорії», «Технологія будівельного 

виробництва», «Технологія зведення будівель і споруд», «Організація 
будівництва», «Виробнича база будівництва»,  а також пов’язане з 
дисциплінами «Кошторисна справа», «Технологія та організація 
будівельного виробництва (управління, планування та організація 
будівництва)». 

     Приєднання України до Болонського процесу передбачає 
впровадження Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS). 

Метою впровадження ЄКТС є підвищення якості вищої освіти, 

фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності 
випускників та престижу української вищої освіти в європейському та 
світовому освітньому і науковому просторі. 
     Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 
освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

 ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Самостійна робота студента над дисципліною починається з 
ознайомлення з даними методичними вказівками. При цьому 

уточнюється перелік літератури та інформаційних джерел, особлива 
увага повинна бути приділена періодичним виданням. Теми 

дисципліни вивчати необхідно в тій послідовності, як це передбачено 

програмою. З метою самоперевірки слід відповісти на запитання, що 

наведені в кінці кожної теми. 

Після вивчення теоретичного курсу виконується контрольна 
робота. 
Приблизні витрати часу в розрізі тем дисципліни наведені у 

таблиці 1. 
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                                                                                       Таблиця 1 

Приблизні витрати учбового часу за темами дисципліни 

 

Назва змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 
Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 

 

Змістовий модуль 1. Економічна модель діяльності будівельної організації 
 

Тема 1. Формування 
виробничої програми 

будівельної організації 5 - 2 - 3 

Тема 2. Виробничі ресур-

си будівельної організації  5 2 - - 3 

Тема 3. Узагальнюючі 
економічні показники 

діяльності будівельних 

організацій 3 - - - 3 

Підготовка до аудиторних 

занять 2 - - - 2 

Разом змістовий модуль 1 15 2 2 - 11 

 

Змістовий модуль 2. Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві 
 

Тема 4. Визначення ціни 

будівельної продукції 5 2 - - 3 

Тема 5. Кошторисна 
вартість будівництва 7 2 2 - 3 

Тема 6. Кошторисна 
документація 3 - - - 3 

Підготовка до аудиторних 

занять 3 - - - 3 

Разом змістовий модуль 2 18 4 2 - 12 

Підготовка до 

контрольних заходів 9 - - - 9 

Виконання контрольної 
роботи 12 - - 12 - 

Усього годин 54 6 4 12 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

                                       2.1.Базова література 

 

     1. Гойко А.Ф.,Дудіна Е.В., Ізмайлова К.В. Економіка будівництва: 
Навчальний посібник / За ред.. К.В.Ізмайлової. – К.: КНУБА, 2008.- 

172 с. 
 2.Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної 

організації: курс лекцій /А.М.Тугай, Е.Й.Шилов, А.Ф.Гойко -  К.: 

Міленіум, 2002.- 224 с. 
 

                                  2.2. Допоміжна література 

                                     

1.Закон України "Про підприємства в Україні"// Нове 
законодавство  

   України. Випуск 3. – К., 1992. 

    2.Господарський кодекс  України // Відомості Верховної  Ради  

   України (ВВР),  2003. 

    3. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. 

Экономика отрасли (строительство). М.: ИНФРА-М, 2006.- 304 с. 
    4. Гордійчук А.С. Економіка підприємства: Навч. посібник/А.С. 

Гордійчук, О. А. Стахів. - Рівне: РДТУ, 2000. - 247 с.  
    5.ДБН Д 1.1.1 – 2000 (з урахуванням Доповнення №3). Правила 
визначення вартості будівництва. Київ: Держбуд, 2000. 

    6.Економіка будівництва. Аналіз економічного стану будівельної 
організації: Методичні вказівки до контрольної роботи / Уклад. К.В. 

Ізмайлова. – К.: КНУБА, 2002 – 16 с. 
     7.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1/ Редколегія.: 
С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр «Академія», 

2000. – 840 с. 
     8. Економіка підприємства.: Підручник. - За заг. ред. 

С.Ф.Покропивного. - К.: Вид. 3-тє, без змін .– К.: КНЕУ, 2006.- 528 с.  
     9. Економіка підприємства: Посібник/ За заг. ред. В.Г. 

Герасимчука, А.Е. Розенплентера. - Київ: Політехніка, 2003. - 264с.  
      10.Економіка підприємства: Навчальний посібник / За загальною 

редакцією А.А.Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с. 
 

      11.Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. 
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П.В.Круша. - Київ:Ельга-Н. КНТ, 2007. - 780с.  
      12.Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навчальний 

посібник/В.В.Іванова – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с. 
      13.Костриченко В.М. Ціноутворення. Навчально-методичний 

посібник для самостійного вивчення дисципліни/В.М.Костриченко - 

Рівне: НУВГП, 2008.- 116 с. 
      14. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: 
Навчальний посібник /В.В.Кулішов - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 

208с.  
 15.Литвин Б.М. Планування діяльності будівельного підприємства: 

Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури,2007.- 310 с. 
 16.Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-

монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету України 

з будівництва та архітектури від 16.02.2004 № 30. – К.: УкрНДЦ 

«Екобуд», 2004.-  42 с. 
17.Ольховик О.І., Яковець П.П., Білецький А.А. Кошторисна 

вартість будівництва: Навчальний посібник /За ред.. А.А.Білецького.- 

Рівне: НУВГП, 2007.- 261 с. 
     18.Покропивний С.Ф., Соболь Г.О., Швиданенко Г.О., Дерев’янко 

О.Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний 

посібник/С.Ф.Покропивний, Г.О.Соболь, Г.О.Швиданенко, 

О.Г.Дерев’янко – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с. 
19.Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій 

/П.С.Рогожин, А.Ф.Гойко - К.: Видавничий дім «Скарби», 2001.- 448 с. 
20. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник/ 

Ю.С.Цал-Цалко - Київ: ЦУЛ, 2002.- 656 с. 
21. Ціноутворення у будівництві. Зб. офіц. док. та роз’яснень. Київ: 

Інпроект, 2003.- 300 с. 
22.Черняк В.З. Экономика и управление на предприятии 

(строительство).- М.: КноРус, 2009.- 736 с. 
     23.Чистов Л.М. Экономика строительства/ Л.М.Чистов - СПб: 

Питер, 2001.- 384 с. 
     24.Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Аналіз і управління інвестиційними 

проектами. Навчальний посібник/Е.Й.Шилов, А.Ф.Гойко – К.: 

КНУБА, 2001. – 70 с. 
     25. Экономика строительства: Учебник для вузов. /Под ред. И.С. 

Степанова.- М.: Юрайт – М., 2001.- 416 с. 
 

     26.Экономика строительства. Ч.2: Учебник/ А.Н. Асаул, 
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Н.И.Барановская, Ю.Н. Казанский, В.В. Клюева /Под ред. Ю.Н. 

Казанского, Ю.П. Панибратова.- Москва.- Санкт-Петербург: АСВ – 

СПб. ГАСУ, 2004.- 405 с. 
    

                                2.3. Інформаційні ресурси 

 

    1. http: www.google.com.ua 

    2. http: www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України. 

    3. http: www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державного Комітету 

статистики України. 

     4. http: www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів 
України. 

 

3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Економічна модель діяльності  
                        будівельної організації 

 

Тема 1. Формування виробничої програми будівельної                        
   організації 

 

П р о г р а м а 

 

Будівельна організація як суб’єкт господарювання. Сутність 
будівельної 
організації, її основні риси і завдання. Основні типи будівельних 

організацій і фірм. 

Основи планування виробничо-господарської діяльності 
будівельної 
організації. Бізнес-план, його цілі, завдання, функції, алгоритм 

розробки. 

Виробнича програма будівельної організації, порядок її 
формування, фактори, що на неї впливають. 
Виробнича потужність будівельної організації. 
Визначення оптимального обсягу виробництва та реалізації 

будівельної продукції. 
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                            Питання для самоперевірки знань 

 

1. Які основні функції будівельної організації? 

2. Назвіть основні типи будівельних організацій. 

3. Що  представляє собою  бізнес-план? 

4. Яка мета бізнес-планування? 

5. Назвіть послідовні кроки при розробці бізнес-плану. 

6. Хто є замовником бізнес-плану? 

7. Хто є розробником бізнес-плану? 

8. Назвіть розділи бізнес-плану. 

9. За якими показниками оцінюється ринкова кон’юнктура? 

10. Які розділи включає виробнича програма? 

11. Порядок участі будівельних організацій у підрядних торгах. 

12. Що таке виробнича потужність будівельної організації? 

13. Поняття оптимального обсягу виробництва і реалізації будівельної 
продукції. 

14. Назвіть методи визначення оптимального обсягу виробництва 
будівельної продукції. 

 

Тема 2. Виробничі ресурси будівельної організації 
 

П р о г р а м а 

 

Основні фонди будівельної організації. Основні фонди, їх суть, 
склад і структура. Знос основних фондів та амортизація. Показники 

використання основних виробничих фондів. Шляхи підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів. 

Обігові фонди та обігові кошти. Склад і структура обігових 

коштів. Фінансування власних обігових коштів. Нормування обігових 

коштів. Показники ефективності використання обігових коштів. 
Шляхи підвищення ефективності використання обігових фондів та 
обігових коштів. 

Персонал будівельної організації. Сутність та структура персоналу 

будівельної організації. Продуктивність праці в будівельній 

організації та шляхи її підвищення. Форми та системи оплати праці. 
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                               Питання для самоперевірки знань 

 

1. В чому економічна  суть і значення основних фондів? 

2. Який склад основних фондів будівельної організації? 

3. Який склад основних виробничих фондів будівельного 

       призначення? 

4. Які фонди відносяться до активної і пасивної частини основних 

виробничих фондів? 

5. Які види грошової оцінки основних фондів розрізняють? 

6. Фізичний знос основних фондів, яких видів він буває і від чого 

залежить? 

7. З яких причин наступає моральний знос основних фондів? 

8. Що таке амортизація основних фондів? 

9. Які функції виконує амортизація у відтворювальному процесі? 

10. Норми амортизації основних фондів, їх суть і зв’язок із 
нормативними строками служби. 

11. Методи нарахування амортизації. 
12. Якими показниками характеризується використання основних 

виробничих фондів? 

13. Які показники характеризують екстенсивне завантаження 
будівельних машин і механізмів? 

14. Які показники характеризують інтенсивне завантаження 
будівельних машин і механізмів? 

15. Як визначається коефіцієнт використання календарного фонду 

часу? 

16. Як визначити коефіцієнт змінності роботи машин? 

17. Назвіть основні заходи екстенсивного шляху підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів. 

18. Назвіть основні заходи інтенсивного шляху підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів. 

19. В чому економічна суть оборотних коштів? 

20. На які цілі використовується оборотний капітал будівельної  
      організації? 

21. Що входить до складу оборотних коштів будівельної організації? 

22. Назвіть елементи оборотних виробничих фондів. Дайте їх  

      характеристику. 

23. Назвіть елементи фондів обігу. 

24. Що таке норма і норматив оборотних коштів? 

25. Якими показниками характеризується ефективність використання  
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      оборотних коштів будівельної організації? 

26. Як визначається і в чому економічний зміст показника тривалості  
      одного обороту оборотних коштів? 

27. Назвіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних  

      коштів. 
28. На які категорії персоналу розподіляються працівники будівельної  
      організації в залежності від характеру виконуваних функцій? 

 29. На які групи діляться працівники будівельної організації в  
       залежності від характеру участі в процесі будівництва? 

 30. Дайте визначення будівельно-виробничого персоналу. 

 31. Що таке явочний, списковий і середньосписковий склади  

        будівельної організації? 

 32. Якими одиницями вимірюється робочий час? 

 33. Що таке продуктивність праці як економічна категорія? 

 34. Якими показниками вимірюється продуктивність праці в  
        будівельній організації? 

 35. Які методи застосовуються при визначенні продуктивності праці,  
        в чому їх переваги і недоліки? 

 36. В чому виражається вплив росту продуктивності праці на  
        собівартість будівельно-монтажних робіт? 

 37. Назвіть чотири групи факторів росту продуктивності праці в  
       будівництві. 
 38. Що  таке оплата праці і від чого вона залежить? 

 39. Назвіть форми оплати праці у будівництві. 
 40. Назвіть системи оплати праці у будівництві. 
 

Тема 3. Узагальнюючі економічні показники діяльності  
будівельних  організацій 

 

П р о г р а м а 

 

Система економічних показників діяльності будівельних 

організацій. Абсолютні та відносні економічні показники діяльності 
будівельної організації. 
Собівартість будівельної продукції. Склад і структура собівартості 

будівельно-монтажних робіт (БМР). Види собівартості будівельно-

монтажних робіт. Основні напрямки зниження собівартості 
будівельно-монтажних робіт. 
Прибуток будівельної організації, поняття та види. Формування та 
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розподіл балансового і чистого прибутку будівельної організації. 
Поняття рентабельності. Види рентабельності. Основні фактори 

підвищення рентабельності будівельного виробництва. 
 

Питання для самоперевірки знань 

 

1. Назвіть основні абсолютні економічні показники діяльності 
будівельної організації. 

2. Назвіть основні відносні економічні показники діяльності 
будівельної організації. 

3. Що таке собівартість будівельно-монтажних робіт? 

4. В чому полягає значення цієї економічної категорії для 
будівельної організації в умовах ринку? 

5. За якими ознаками класифікуються витрати на виробництво БМР? 

6. Як групуються витрати на виробництво БМР за статтями? В чому 

полягає їх комплексний характер? 

7. В чому сенс групування витрат на виробництво БМР за 
економічними елементами? 

8. Що таке умовно-постійні витрати на БМР і який їхній склад? 

9. Які розрізняють види собівартості БМР, як вони визначаються і 
які між ними відмінності? 

10. Які фактори впливають на величину собівартості БМР? 

11. В чому полягає економічний механізм впливу росту 

продуктивності праці на собівартість БМР? 

12. В чому полягає економічний механізм впливу тривалості 
будівництва об’єктів на собівартість БМР? 

13. Який вплив на собівартість БМР має покращення використання 
основних виробничих фондів? 

14. Яке значення має зниження собівартості БМР для будівельної 
організації при ринкових відносинах? 

15. Що таке прибуток як економічна категорія? 

16. Як кількісно і якісно визначається прибуток? 

17. Які функції виконує прибуток в умовах ринкових відносин? 

18. Який зв’язок між прибутком і підприємницьким ризиком? 

19. Які види прибутку визначаються у будівельній організації на 
різних етапах інвестиційного процесу? 

20. Як визначається прибуток від здачі замовникам виконаних робіт 
(об’єктів)? 

21. Що таке балансовий прибуток будівельної організації? 
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22. Що таке чистий прибуток будівельної організації? 

23. Які джерела формування прибутку будівельної організації? 

24. Який порядок розподілу прибутку, отриманого будівельною 

організацією? 

25. Що таке рентабельність? 

26. Якими показниками визначається рентабельність роботи 

будівельної організації? 

27. Які фактори впливають на величину прибутку і рентабельності? 

28. Які внутрішні фактори впливають на рентабельність? 

29. Які екстенсивні та інтенсивні фактори підвищення рентабельності 
роботи будівельної організації вам відомі? 

 

 

Змістовий модуль 2. Ціноутворення та кошторисна справа 

 у будівництві 
 

Тема 4. Визначення ціни будівельної продукції 
 

П р о г р а м а 

 

Поняття про ціну і ціноутворення. 
Об’єкт ціноутворення у будівництві. Види будівельної продукції: 

об’єкт будівництва, пусковий комплекс, черга будівництва, 
будівництво (будова) в цілому. 

Специфіка визначення цін на будівельну продукцію. 

Ціноутворення у будівництві в ринкових умовах. Договірна ціна на 
будівельну продукцію, порядок визначення, її види. 

Фактори, що впливають на ціну будівельної продукції в умовах 

ринку. 

Питання для самоперевірки знань 

 

1. Дайте визначення ціни як економічної категорії. 
2. Поясніть, чому ціна є найпоширенішою категорією ринкової 

економіки. 

1. Дайте визначення ціноутворення. 
2. Під впливом яких  техніко-економічних особливостей 

складається специфіка ціноутворення у будівництві? 

3. Що є об’єктом ціноутворення у будівництві? 

4. Дайте визначення будівельної продукції. 
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5. Назвіть основні види будівельної продукції. 
6. В чому полягає специфіка визначення цін на будівельну 

продукцію? 

7. Які особливості ціноутворення у будівництві в умовах 

ринкових відносин? 

8. Назвіть основні принципи визначення ціни тендерної 
пропозиції. 

9. Що таке договірна ціна у будівництві? 

10. Що таке тверда договірна ціна? 

11. Що таке динамічна договірна ціна? 

12. Які фактори впливають на рівень ринкової ціни будівельної  
продукції? 

  

Тема 5. Кошторисна вартість будівництва 

 

П р о г р а м а 

 

     Система ціноутворення у будівництві. Кошторисні нормативи, їх 

види. Ресурсні елементні кошторисні нормативи. Укрупнені 
кошторисні нормативи. Поточні ціни на трудові та матеріально-

технічні ресурси. 

Кошторисна вартість будівництва об’єктів, її склад. 

Кошторисна вартість і кошторисна собівартість будівельно-

монтажних робіт. 
Прямі витрати. Кошторисна вартість будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій. Кошторисна заробітна плата. Кошторисна 
вартість експлуатації будівельних машин і механізмів.. 
Загальновиробничі  витрати. Порядок розрахунку 

загальновиробничих витрат. 
Кошторисний прибуток. Фактори, що впливають на розмір 

кошторисного прибутку. Порядок визначення кошторисного 

прибутку. 

 

Питання для самоперевірки знань 

 

1. Що включає система ціноутворення  в будівництві? 

2. Що таке кошторисні нормативи? 

3. На які види діляться кошторисні нормативи? 

4. Назвіть види, на які діляться  кошторисні нормативи за  
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ступенем укрупнення. 
5. Що відносять до елементних кошторисних нормативів? 

6. Що відносять до укрупнених кошторисних нормативів? 

7. Сутність і призначення ресурсних елементних кошторисних 

норм. 

8. Назвіть основні вимоги, яким мають відповідати кошторисні 
нормативи. 

9. Що таке кошторисна норма?   

 

Тема 6. Кошторисна документація 

 

П р о г р а м а 

 

Види інвесторської кошторисної документації. 
Склад інвесторської кошторисної документації. 
Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів 

до них. 

Порядок складання об’єктних кошторисів. 
Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості 

будівництва. 
 

Питання для самоперевірки знань 

 

1. Назвіть види інвесторської кошторисної документації. 
2. Залежно від чого визначається склад інвесторської кошторисної 

документації? 

3. Які документи розробляються у складі проекту? 

4. Які документи розробляються у складі робочої документації? 

5. Які документи розробляються у складі робочого проекту? 

6. На підставі чого складаються локальні кошториси? 

7. Яку інформацію містять відомості ресурсів до локальних 

кошторисів? 

8. Чим визначається порядок розташування робіт у локальних 

кошторисах? 

9. На підставі чого складаються об’єктні кошториси? 

10. Як в об’єктних кошторисах  групуються роботи та витрати?  

11. В яких випадках розробляються локальні та об’єктні 
кошторисні розрахунки? 

12. Що представляє собою зведений кошторисний розрахунок 
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вартості будівництва? 

13. За якими главами розподіляються кошти у зведених 

кошторисних розрахунках вартості  виробничого та 
невиробничого будівництва? 

14. Що включається до зведеного кошторисного розрахунку 

вартості будівництва після підсумку глав 1-12? 

15. Що таке зворотні суми, які вказуються за підсумком зведеного 

кошторисного розрахунку вартості будівництва?  

 

4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО МІНІМУМУ  

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Будівництво, як економічний процес. 
2. Економіка будівництва. 
3. Будівельна організація. 
4. Акціонерне товариство. 

5. Акція. 
6. Бізнес-план. 

7. Виробнича програма будівельної організації. 
8. Виробнича потужність будівельної організації. 
9. Основні фонди. 

10. Балансова вартість основних фондів. 
11. Фізичний знос основних фондів. 
12. Моральний знос основних фондів. 
13. Амортизація основних фондів. 
14. Показник фондовіддачі. 
15. Показник фондоємності будівельної продукції. 
16. Показник економічної ефективності основних фондів. 
17. Коефіцієнт змінності роботи машин. 

18. Оборотні фонди. 

19. Оборотні кошти. 

20. Ліквідні елементи оборотних фондів. 
21. Норматив оборотних коштів. 
22. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів. 
23. Тривалість одного обороту оборотних коштів. 
24.  Коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів. 
25. Кадри будівельної організації. 
26. Продуктивність праці. 
27. Виробіток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

28. Трудомісткість одиниці продукції. 
29. Відрядна оплата праці. 
30. Погодинна оплата праці. 
31. Поточні витрати будівельної організації. 
32. Собівартість будівельно-монтажних робіт. 
33. Собівартість будівельної продукції. 
34. Прямі витрати. 

35. Загально виробничі витрати. 

36. Умовно-постійні витрати. 

37. Умовно-змінні витрати. 

38. Кошторисна собівартість БМР. 

39. Фактична собівартість БМР. 

40. Прибуток, як економічна категорія. 
41. Прибуток від здачі замовнику виконаних робіт (об’єктів). 
42. Балансовий прибуток. 

43. Чистий прибуток. 

44. Рентабельність як економічна категорія. 
45. Рівень рентабельності (рентабельність поточних витрат). 
46. Ціна як економічна категорія. 
47. Договірна ціна на готову будівельну продукцію. 

48. Тверда договірна ціна на будівництво об’єкта. 
49. Динамічна договірна ціна на будівництво об’єкта. 
50. Кошторисні нормативи. 

51. Кошторисна норма. 
52. Кошторисна вартість будівництва об’єкта. 
53. Кошторисна вартість БМР. 

54. Локальні кошториси. 

55. Локальні кошторисні розрахунки. 

56. Об’єктні кошториси. 

57. Об’єктні кошторисні розрахунки. 

58. Зведений кошторисний розрахунок. 

59. Витрати на тимчасові будівлі і споруди. 

60. Зведення витрат. 
 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

       

Частина питань, що не передбачені навчальною програмою, 

рекомендовано студентам, які  прагнуть поглибити свої знання з 
дисципліни, опрацювати додатково (таблиця 2). 
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Звіт про самостійну роботу студенти готують у формі реферату, 

який оформляється  згідно до вимог, що пред’являються до такого 

роду робіт. Обов’язковою вимогою є посилання на використані 
джерела інформації. Приблизний обсяг реферату – 10-15 сторінок. 

 

 

Таблиця 2. 

Теми та питання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Зміст (основні питання)  
самостійної роботи 

 

Кіль 
кість 
годин 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Формування 
виробничої програми 

будівельної організації 
 

Ринок будівельної продукції. 
Попит на ринку будівельної 
продукції. Формування пропо 

зиції будівельної продукції та 
будівельних послуг 

1 

2. Тема 2. Виробничі 
ресурси будівельної 
організації 
 

Лізинг і його використання буді 
вельними організаціями . 

Система управління запасами 

матеріальних цінностей 

2 

3. Тема 3. Узагальнюючі 
економічні показники 

діяльності будівельних 

організацій 

Особливості формування собі- 
вартості будівельно–монтажних 

робіт за будівельним 

контрактом 

2 

4. Тема 4. Визначення ціни 

будівельної продукції 
 

Підрядні торги (тендери) у 

будівництві. Визначення ціни 

контракту з позиції підрядника 

1 

5. Тема 5. Кошторисна 
вартість будівництва 
 

Тимчасові будівлі і споруди: 

титульні і нетитульні. Вартість 
тимчасових будівель і споруд 

1 

6. Тема 6. Кошторисна 
документація 
 

Порядок складання локальних 

та об’єктних кошторисних 

Розрахунків 

2 

 Разом  9 
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6. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольну роботу  слід виконувати тільки після вивчення 
теоретичного матеріалу згідно з програмою дисципліни, 

ознайомлення із рекомендованою літературою. 

 

6.1. Завдання до контрольної роботи 

 

Контрольна робота передбачає розв’язування комплексної 
наскрізної задачі з визначення результативних показників діяльності 
будівельної організації та аналіз отриманих результатів, на основі чого 

формулюються пропозиції щодо підвищення ефективності роботи 

будівельної організації [6]. 

Розрахунки виконуються згідно з варіантом, який визначається на 
підставі останньої цифри номеру залікової книжки. 

За вихідними даними свого варіанта (див. додаток) виконати 

завдання А і Б. У формулах використані умовні позначення  
показників, наведених у додатку. 

 

Завдання А. Визначити за попередній та звітний роки         

значення таких економічних показників і проаналізувати їх зміни: 

 

1. Критичний обсяг робіт (з округленням результатів до цілого). 

2. Виручка від реалізації будівельної продукції. 
3. Показники використання основних виробничих фондів. 
4. Показники використання оборотних фондів. 
5. Показник ресурсовіддачі (коефіцієнт трансформації). 
6. Продуктивність праці. 
7. Середньорічна заробітна плата. 
8. Собівартість реалізованої продукції. 
9. Прибуток від реалізації продукції. 
10. Рентабельність реалізованої продукції. 
11. Рентабельність виробничих фондів (капіталу). 

Завдання Б.  Визначити за звітний рік: 

1. Яка частка додаткової виручки від реалізації робіт була 
отримана за рахунок зростання продуктивності праці і яка - за 
рахунок збільшення кількості працюючих? 

2. Як вплинуло співвідношення темпу зростання  продуктивності  
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праці  і середньорічної заробітної плати на собівартість робіт? 
3. Скільки має вивільнитись оборотних  коштів завдяки прискорен 
      ню їх оборотності? 
4. Яка частка додаткової виручки від реалізації робіт (у відсот- 
       ках) була спричинена збільшенням обсягів робіт, а яка  - зростан-   
       ням цін? 
5. Можливі      варіанти      сполучень      коефіцієнта     трансформації      

та рентабельності реалізованої продукції, що мають забезпечити 
зростання рентабельності виробничих фондів на 15%. 

6. Частки чинників, що вплинули на збільшення прибутку від реалі- 
       зації (у відсотках):  
      а) зростання обсягів робіт;  
      б) зростання цін реалізації;  
      в) зниження собівартості робіт. 
 

6.2. Приклад виконання завдання  

  (за вихідними даними 1-ого варіанта) 

Завдання А 

1. Критичний обсяг робіт: 

 
 
 
- за попередній рік     5000 /(1200-780) = 12 об’єктів; 
- за звітний рік          5000 / (1300 - 700) = 8 об'єктів. 
Зменшення критичного обсягу робіт на 4 об'єкти, або на 33,3%; 

зміни на краще. 

2. Виручка від реалізації будівельної продукції: 

 
 

- за попередній рік    1200 х 40 = 48000 тис. грн.;  

- за звітний рік          1300 х 44 = 57200 тис. грн. 

   Виручка від реалізації будівельної продукції зросла на 9200 тис. 
грн., або на 19 %, що позитивно характеризує діяльність будівельної 
організації. 
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3. Показники використання основних виробничих фондів: 

 
а) фондовіддача: 
 

 
 
 
- за попередній рік         48000 / 24000 = 2 грн. на 1 гривню; 
- за звітний рік               57200 / 26000 = 2,2 грн. на 1 гривню. 
Фондовіддача зросла на 0,2 грн./грн., або на 10 %; використання 

основних виробничих фондів поліпшилось. 
 

б) фондомісткість: 
 

 
 
 

 
- за попередній рік       24000 / 48000 = 0,5 грн. на 1гривню;  

- звітний рік                  26000 / 57200 = 0,45 грн. на 1 гривню. 
Фондомісткість зменшилась на 0,05 грн. на 1 гривню, або на 

10%; використання основних фондів поліпшилось. 

4. Показники використання оборотних фондів: 

 
а) оборотність оборотних фондів: 
 
 
 
 

 
- за попередній рік        48000 / 16000 = 3 обороти:  

- за звітний рік              57200 / 17000 = 3,36 обороти. 
Оборотність оборотних фондів зросла на 0,36 обороти, або на 12%; 

зміни на краще. 
 
б) тривалість одного обороту: 
 
 
 

 
- за попередній рік       360 / 3 = 120 днів;  
- за звітний рік             360 / 3,36 = 107 днів. 
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Середня тривалість одного обороту скоротилась на 13 днів, що 
свідчить про поліпшення використання оборотних коштів. 

 

5. Показник ресурсовіддачі (коефіцієнт трансформації): 

 

 

 
- за попередній рік      48000/(24000+16000) = 1,2 грн. на 1 гривню; 

- за звітний рік            57200/(26000+ 17000) = 1,33 грн. на 1 гривню. 
З кожної гривні, що була інвестована в основні та оборотні 

фонди, у звітному році було отримано на 13 коп. більше, ніж  у 
попередньому році. Це свідчить про поліпшення використання 
виробничих фондів на 10,8 %  (0,13 / 1,2 х 100). 
 

6. Продуктивність праці: 

 

 

 
- за попередній рік         48000 / 200 = 240 тис. грн./люд.-рік;  

- за звітний рік               57200 / 210 = 272,4 тис. грн./люд.-рік. 
Продуктивність праці зросла на 32,4 тис. грн./люд.-рік, або на 13% 

(32,4 / 240 х 100). 

7. Середньорічна заробітна плата: 

 

 

 

 
- за попередній рік 9200000 / 200  

=
 46000 грн., або 3833 грн. за 

місяць; 
- за звітний рік     10400000 /210 = 49520 грн., або 4127 грн. за 

місяць. 
Середньорічна заробітна плата робітника зросла на 3520 грн., 

середньомісячна - на 294 грн., або на 7,67 %. 
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8. Показники собівартості реалізованої продукції: 
 

 а) собівартість реалізованої продукції: 
 

 

- за попередній рік       780 х 40 + 5000 = 36200 тис.грн.;  

- за звітний рік             700 х 44 + 5000 = 35800 тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 400 тис.грн., 

або на 1,1 %. 

б) витрати на 1 грн. реалізованої продукції: 
- за попередній рік    36200 / 48000 = 0,7542 грн. або75,42 коп. на 1 

гривню; 

- за звітний рік        35800 / 57200 = 0,6259грн. або 62,59 коп. на 1 

гривню. 
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшились на 75,42 - 

62,59 = 12,83 коп., або на 17%, що свідчить про поліпшення 
економічної діяльності будівельної організації. 
в) собівартість будівництва одного об'єкта: 
 
 
 
 
- за попередній рік         780+ 5000 / 40 = 905 тис. грн.;  

- за звітний рік               700 + 5000 / 44 = 813,6 тис. грн. 

Собівартість будівництва одного об’єкта зменшилась на 91,4 тис. 
грн., або на 10 %. 

 

9. Прибуток від реалізації продукції: 

 

 

- за попередній рік           48000 - 36200 = 11800 тис. грн.; 

- за звітний рік                  57200 - 35800 = 21400 тис. грн. 
Прибуток від реалізації продукції збільшився на 9600 тис. грн., 

або на 81,4 %. Таке суттєве збільшення було спричинено 
зростанням обсягів реалізації та цін реалізації з одночасним 
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зменшенням змінних витрат на один об'єкт. 
 

10. Рентабельність реалізованої продукції: 

 

 

 
 
за попередній рік      11800 / 48000 = 0,2458, або 24,58 коп. на 1грн.; 
за звітний рік            21400 / 57200 = 0,3741, або 37,41 коп. на 1 грн. 
Рентабельність реалізованої продукції зросла на 0,12 грн., або на 

49 %, що свідчить про значне зростання економічної ефективності 
роботи будівельної організації. 
 

11. Рентабельність виробничих фондів (капіталу): 

 

 

 
- за попередній рік      11800 / (24000 + 16000) = 0,295, або 29,5 коп. 

на 1 грн.; 
- за звітний рік            21400 / (26000 + 17000) = 0,498, або 49,8 коп. 

на 1 грн. 
У звітному році на 1 грн. інвестованого у виробничі фонди капіталу 

було отримано на 49,8 - 29,5 = 20,3 коп. більше ніж у попередньому 
році, тобто рентабельність капіталу зросла на 68,8%. 

Завдання Б 

1.Яка частка додаткової виручки від реалізації будівельної 
продукції була отримана за рахунок зростання продуктивності 
праці (інтенсивний фактор) і яка - за рахунок збільшення кількості 
працюючих (екстенсивний фактор)? 

 

Внесок інтенсивного фактору: 

 

( ) 0,68040,2404,272210 =−⋅   тис.грн.   

 

Внесок екстенсивного фактору: 
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( ) 0,24000,240200210 =⋅− тис.грн. 
 

Збільшення виручки від реалізації на 73,9% спричинено 
зростанням продуктивності  праці  і  на 26,1% - збільшенням  
чисельності  працюючих, тобто внесок інтенсивного фактору є 
домінуючим. 

2.Як    вплинуло    співвідношення    темпів    продуктивності    праці    
і середньорічної заробітної плати на собівартість робіт? 

Це призвело до зменшення собівартості робіт у такому розмірі: 
 

[ ] 100)100/()100(1
2

2 ⋅⋅++−=∆
С

ФОП
ІІС ВЗП  

( ) ( )[ ] %48,110035800/104005,13100/67,71001 =⋅⋅++−  

 

3.Скільки має вивільнитись оборотних коштів завдяки 

прискоренню їх оборотності? 

Для виконання обсягів робіт звітного року за умов оборотності 
оборотних коштів попереднього року потреба в оборотних коштах 

становила би: 

 
 

 

57200/3 = 19067 тис. грн. 

 

Оскільки фактичний розмір оборотних коштів у звітному періоді 
дорівнює 17000 тис. грн., то робимо висновок, що завдяки 

поліпшенню використання коштів їх було вивільнено на суму 2067 

тис. грн. 

 

 

4.Яка частка додаткової виручки від реалізації робіт (у відсотках) 
була спричинена збільшенням обсягів робіт, а яка - зростанням цін? 
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а) внесок цінового чинника: 

 

 
( ) 44004412001300 =⋅− тис.грн., або 47,8% до додаткової 
виручки ( )1009200/4400 ⋅ . 
б) внесок чинника змін обсягу реалізації (припущення, що ціна 

постійна):                   
                                         ( )121 NNЦВ

N

р −⋅=∆  
 
1200 х (44-40) = 4800 тис. грн . ,  або 52,2% до додаткової виручки 
(4800/9200-100). 

5.Можливі варіанти сполучень коефіцієнта трансформації та 

рентабельності реалізованої продукції, що мають забезпечити 

зростання рентабельності виробничих фондів на 15%. 

Рентабельність виробничих фондів визначається за формулою  

 

 

П - прибуток від реалізації; 
__

Ф - середньорічна вартість      
виробничих фондів. 
Якщо чисельник і знаменник помножити на виручку від реаліза 

ції продукції, то рентабельність виробничих фондів можна вважати 

добутком двох показників-співмножників, а саме рентабельності 
реалізованої продукції та ресурсовіддачі (коефіцієнта трансформа- 
ції):     
 

 

 

У нашому прикладі (за звітний рік): 

0,498 = 0,3741 х 1,3302 

 

Регулювання рентабельності виробничих фондів зводиться до 

впливу на рентабельність продукції та показник 

ресурсовіддачі. Якщо рентабельність продукції збільшити 

неможливо, то збільшуючи ресурсовіддачу, можна досягти 

бажаного рівня рентабельності фондів. У нашому прикладі 
плановий рівень рентабельності фондів (за умов збільшення 
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показника на 15%) становить: 573,015,1498,0 =⋅ . Можливі варіанти 

сполучень коефіцієнта трансформації та рентабельності реалізованої 
продукції: 1 і 0,573; 1,3 та 0,4408; 1,5 та 0,382 і так далі. 

6. Факторний аналіз збільшення прибутку від реалізації: 
Загальне збільшення прибутку від реалізації - 9600 тис. грн. (див. 
пункт А.9 прикладу виконання завдання). 
а) збільшення прибутку завдяки зростанню обсягів робіт: 

з'ясовується скільки додатково було отримано прибутку тільки завдяки 

збільшенню обсягів робіт. Для зручності порівняння обсяги робіт 
виражені через собівартість (з метою уникнення впливу цінового 

чинника). 
Припускається, що пропорційно до зміни обсягів виробництва 

змінюється прибуток                  
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б) збільшення прибутку завдяки зростанню цін реалізації: 

212 )( NЦЦП Ц ⋅−=∆  

( ) 44004412001300 =⋅− тис. грн. 

в) збільшення прибутку завдяки зменшенню собівартості 
будівництва одного об'єкта: 

 

 

   ( ) 4021446,813905 =⋅− тис. грн. 

Перевірка: 
1180 + 4400 + 401 = 961 тис. грн. 

 

Таким  чином ,  найбільша  частка  зростання  прибутку  

( )%8,451009600/4400 =⋅  припадає на ціновий чинник; частка 

чинника зміни обсягу робіт складає 12,3%; частка чинника зміни 

собівартості - 41,9%. 
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Загальний висновок: впродовж звітного року економічний стан 
будівельної організації змінився на краще. 
 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи контролю та оцінювання знань: 
     1. Перевірка та оцінювання конспекту з навчальної дисципліни. 

     2. Перевірка та оцінювання звіту про самостійну роботу. 

     3. Перевірка та оцінювання контрольної роботи. 

4. Підсумковий контроль знань відбувається під час заліку у 

письмовій формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які 
включають тестові завдання (10 тестів), теоретичні завдання (2 

питання)  та  практичні завдання  (2 задачі). 
     Контрольна (розрахункова)  робота виконується у вигляді тексто-

вого файлу та друкованого тексту на папері формату А4. Загальний 

обсяг роботи має складати до 10 сторінок друкованого тексту разом з 
таблицею вихідних даних  та списком використаних джерел. 

     Виконана контрольна робота реєструється на кафедрі та подається 
викладачу у терміни згідно з графіком навчального процесу, але не 
пізніше ніж за два тижні до підсумкового модульного контролю. 

     Оцінювання розрахункової роботи  здійснюється в 30 балів за 
системою параметрів, які враховують якість виконання (25 балів), 
якість оформлення (3 бали) та вчасність виконання  роботи (2 бали). 

     Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

Розподіл балів оцінювання  студентів: 
1. Конспект з навчальної дисципліни – 15 балів. 
2. Звіт про самостійну роботу – 5 балів. 
3. Контрольна  робота – 30 балів. 
4. Участь у науково-дослідній роботі студентів, студентських  

олімпіадах   - 10 балів. 
5. Підсумковий контроль знань – 40 балів. 

Всього  - 100 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Додаток  

ВАРІАНТИ ВИХІДНИХ ДАНИХ 
 

Економічні показники діяльності будівельних організацій 
 

Но-

мер 

 з/п 

Показник 

Умовне 
позна-
чення 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 

Роки Роки Роки Роки Роки 

Попе-
редній 

Звіт- 
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

1 

Кількість 
побудованих та 
зданих об’єктів 

N 40 44 30 33 37 39 15 18 15 18 

2 
Договірна ціна без 
ПДВ, тис. грн. 

Ц 1200 1300 1500 1650 3000 3100 2800 3200 2700 2750 

3 
Змінні витрати, тис. 
грн. за об’єкт 

СЗВ 780 700 900 950 2400 2100 1700 1900 1600 1700 

4 

Постійні витрати 

будівельної 
організації, тис. грн. 

СПВ 5000 5000 4500 5000 17200 17400 4000 3800 5000 5500 

5 
Фонд оплати праці, 
тис. грн. 

ФОП 9200 10400 7800 9100 25700 26600 8200 10300 7500 9000 

6 

Середньорічна 
вартість основних 

виробничих фондів, 

тис. грн. 

 
 

 

ОВФ 24000 26000 26500 29000 58000 58400 23000 28800 23000 24000 

7 

Середньорічна 
вартість оборотних 

фондів, тис. грн. 

 

ОбФ 16000 17000 20000 19000 40000 39600 14000 17450 15000 16000 

8 

Середньорічна чи-

сельність робітників, 

чол. 

 

Чр 200 210 190 205 550 540 200 240 210 220 
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Продовження додатку  
 

Но-

мер 

з/п 

Показник 
Умовне 
позна-
чення 

Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 0 

Роки Роки Роки Роки Роки 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

Попе-
редній 

Звіт-
ний 

1 

Кількість 
побудованих та 
зданих об’єктів 

N 20 22 10 12 40 44 15 18 40 48 

2 
Договірна ціна без 
ПДВ, тис. грн. 

Ц 1500 1600 1200 1400 3000 2800 2000 3000 2500 2300 

3 
Змінні витрати, тис. 
грн. за об’єкт 

СЗВ 1200 1100 700 750 2400 2100 1700 2300 2000 1800 

4 

Постійні витрати 

будівельної 
організації, тис. 
грн. 

СПВ 8000 8000 4000 4500 17200 17400 7500 7500 14400 14400 

5 
Фонд оплати праці, 
тис. грн. 

ФОП 13000 13600 6500 6800 25700 26640 8250 11200 22600 25400 

6 

Середньорічна 
вартість основних 

виробничих 

фондів, тис. грн. 

 
 

 

ОВФ 29000 29500 13800 14000 58000 58500 19000 24800 44000 4600 

7 

Середньорічна 
вартість оборотних 

фондів, тис. грн. 

 

ОбФ 20000 18000 8000 8400 40000 39700 13000 16000 30000 33400 

8 

Середньорічна чи-

сельність 
робітників, чол. 

 

Чр 300 310 140 150 550 555 195 210 500 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


