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ДОДАТОК А 

Зразок бланку договірної ціни 

    ДОГОВІРНА ЦІНА   

    на  будівництво  _______________________  

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена  відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000  

Складена  в  поточних  цінах  станом  на  «__» ________ 20__ р. 

№ 

п/п 

Обґрунтування Найменування  витрат Вартість ,  тис. грн. 

всього у тому числі: 

будівельн. 

робіт 

монтаж. 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Прямi витрати      -     

  Розрахунок N1 у т. ч. Заробiтна 

плата 

     -     

  Розрахунок N2  Вартiсть 

матерiальних 

ресурсiв 

     -     

  Розрахунок N3  Вартiсть 

експлуатацiї 

будiвельних машин 

i механiзмiв 

     -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi 

витрати 

     -     

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення 

(пристосування) та 

розбирання титульних 

тимчасових будiвель i 

споруд 

     -     

    в т.ч. зворотнi суми    -       -       -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi 

витрати при 

виконаннi будiвельно-

монтажних робiт 

у зимовий перiод  

   - 

5 Розрахунок 

N7 

Кошти на додатковi 

витрати при 

виконаннi 

будiвельно-

монтажних робiт 

у лiтнiй перiод  

   - 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



30 
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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Основи економіки будівництва»  є нормативною 

дисципліною з циклу професійної підготовки бакалавра за напрямом 

«Архітектура».  Вивчення її має сприяти формуванню у майбутніх фахівців 

достатньої економічної підготовки, яка сприятиме підвищенню рівня їх 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів системних знань 

щодо основ організації, матеріально-технічного, кадрового та фінансового 

забезпечення процесу будівельного виробництва, а також базових засад оцінки 

ефективності будівництва. 

Предметом вивчення дисципліни є форми прояву загальних 

економічних законів у будівельній галузі та способи їх використання з метою 

підвищення ефективності діяльності будівельних організацій. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- засвоєння основних економічних категорій, які описують господарську 

діяльність будівельного підприємства; 

- формування здібностей щодо аналізу економічної ефективності 

варіантів проектних рішень для обґрунтування вибору з альтернативних 

варіантів; 

-    оволодіння навичками обчислення техніко-економічних показників 

діяльності будівельних підприємств  з метою проведення узагальнюючої оцінки 

результатів їх діяльності. 

По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні  

знати: 

- основні економічні закономірності розвитку будівництва в ринкових 

умовах; 

- склад ресурсного забезпечення процесу будівельного виробництва та 

шляхи підвищення ефективності використання ресурсів; 

- основи процесу фінансування будівельного виробництва; 

- методи оцінки ефективності варіантів проектних рішень; 

вміти: 

- проводити розрахунки економічної ефективності будівельного 

виробництва з метою вибору оптимального варіанту; 

- давати економічну оцінку проектним та господарським рішенням в 

сфері будівництва; 

- проводити базовий економічний аналіз господарської діяльності 

будівельних підприємств; 

- давати рекомендації щодо шляхів підвищення економічної 

ефективності будівельного виробництва. 

Представлені методичні рекомендації включають комплекс практичних 

задач з економіки будівництва, а також методичні поради щодо їх розв’язування.  
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Змістовий модуль 1  

Виробничий потенціал будівництва та його ефективне 

використання 

 

Практичне заняття №1-2 

Основний капітал будівельної організації та його ефективне 

використання 

 

Мета: засвоїти сутність поняття основні фонди будівельного 

підприємства та засвоїти їх види, навчитись використовувати основні методи 

нарахування амортизації та отримати навички оцінки стану, руху та 

ефективності використання основних фондів будівельної організації. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке капітал будівельного підприємства? 

2. Яка частина капіталу називається основним капіталом? 

3. Що являють собою основні фонди будівельного підприємства? 

4. Що таке основні виробничі фонди? 

5. Що відноситься до основних невиробничих фондів? 

6. Як класифікують основні фонди за галузевою належністю? 

7. Які основні фонди виділяють в залежності від натурально-речового 

складу? 

8. Які існують вартості основних фондів? 

9. В чому відмінність між первісною та відновною вартістю основних 

фондів? 

10.  В чому відмінність між залишковою та ліквідаційною вартістю 

основних фондів? 

11. Як обчислюється середньорічна вартість основних фондів? 

12. Що таке знос основних фондів? 

13. Якими показниками він оцінюється? 

14. Які існують види зносу основних фондів? 

15. Що таке амортизація основних фондів? 

16. Якими методами і в який спосіб здійснюється нарахування 

амортизації? 

17. На які основи фонди амортизація не нараховується? 

18. В яких формах може відбуватись відтворення основних фондів на 

будівельному підприємстві? 

19. Які показники характеризують рівень забезпеченості будівельної 

організації основними фондами? 

20. Які показники допомагають оцінити рух основних фондів? 

21. За допомогою яких показників можна оцінити ефективність 

використання основних фондів будівельної організації? 
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тих випадках,  коли є декілька кількісних і якісних показників (основних і 

похідних, первинних і вторинних).  

 

Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

За наведеними даними виявити резерви збільшення обсягу виконання 

будівельно-монтажних робіт, використовуючи метод ланцюгових підстановок 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних 

робіт, тис. грн. 
765 787 

Чисельність робітників, чол. 45 52 

 

Задача № 2: 

За наведеними даними виявити резерви підвищення фондовіддачі, 

використовуючи метод ланцюгових підстановок 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних 

робіт, тис. грн. 
765 793 

Середньорічна вартість основних 

виробничих фондів, тис. грн. 
546 768 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Правила  складання  кошторисної  документації  і  визначення  базової  і 

розрахункової кошторисної вартості будівництва (ДБН IV -16-98);  

2. Рогожин М.П.,    Гойко А.Ф.  Економіка будівництва: підручник  К.: 

Кондор, 2003. - 389 с. 

3. Черчик Л.М., Іванченко А.М. Економіка будівництва: Навч. посібник. - 

Рівне:НУВГП, 2010. - 201с.  

 

Допоміжна 

4. Ареф'єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф'єв О.В., др 

Економіка підприємства:Навч. посібник. - Київ:Європ. ун-т,2003. - 237с.  

5. Андрієнко С. Ціноутворення в будівництві // Дебет-Кредит. -2003. №44. 

6. Бойчик І. М., Харів М. С., Хопчан М. І., Піча Ю. В. 

Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти I-IV рівнів акредитації. - 2-е вид., виправ. і доп.-Київ-Львів: «Каравела-

Новий Світ -2000», 2002. - 298с.  

7. Бондар Н. М. Економіка підприємства:Навч. посіб.-Київ:А.С.К.,2004. - 

400с. 

8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства:Навч. посіб.-Київ: 

ЦНЛ, 2006. - 488с.  

9. Гордійчук А.С. Економіка підприємства: Навч. посібник/А.С. Гордійчук, 

О. А. Стахів. - Рівне: РДТУ, 2000. - 247 с.  
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становить 2,5 млн. грн. Передбачається, що підприємство зберігатиме профіль 

своєї діяльності на протязі 5-ти років. При цьому середня собівартість виробу 

становитиме 24 грн., ціна 30 грн., річний обсяг випуску продукції 800 тис. шт.., 

дисконтна ставка 10%, сума річних амортизаційних відрахувань 200 тис. грн. 

 

Практичне заняття №9 

Основи аналізу та оцінки господарської діяльності будівельної організації 

 

Мета: ознайомитись з основними видами фінансової та статистичної 

звітності будівельних підприємств та отримати основні навички проведення 

факторного аналізу результатів господарської діяльності. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що являє собою фінансовий аналіз господарської діяльності? 

2. Назвіть основні принципи формування фінансової звітності? 

3. Які документи входять до основної фінансової звітності будівельного 

підприємства? 

4. Яка основна мета проведення аналізу діяльності будівельного 

підприємства? 

5. Які є основні методи та прийому аналізу? 

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Метод ланцюгових підстановок використовується для обчислення 

впливу окремих факторів на відповідний сукупний показник.  Цей метод аналізу 

використовується лише тоді, коли залежність між факторами має строго 

функціональний характер,  тобто  представляється у вигляді прямої чи оберненої 

пропорційної залежності(алгебраїчна сума,  добуток чи частка від ділення одних 

показників на інші).  

Метод ланцюгових підстановок полягає в послідовній заміні планової 

величини одного з алгебраїчних доданків, одного із множників фактичною його 

величиною, всі інші показники при цьому залишаються незмінними.  Отже,  

кожна підстановка пов'язана із окремим розрахунком: чим більше показників у 

розрахунковій формулі, тим більше і розрахунків.  

Ступінь впливу того чи іншого показника виявляється послідовним 

відніманням:  із другого розрахунку віднімається перший, із третього – другої і т. 

д. У першому розрахунку усі величини планові,  в  останньому – фактичні.  

Звідси випливає правило:  число розрахунків на одиницю більше, ніж число 

показників у  формулі.  

При використанні методу ланцюгових підстановок дуже важливо 

забезпечити строгу послідовність підстановки,  тому що її довільна зміна може 

призвести до неправильних результатів. У практиці аналізу в першу чергу 

виявляється вплив кількісних показників, а потім –    якісних. Перш ніж 

приступити до розрахунків,  необхідно, по-перше, розмежувати кількісні та 

якісні показники, по-друге, правильно визначити послідовність підстановки в 

5 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Первісна вартість основних фондів визначається на базі вартості їх 

придбання (після вирахування ПДВ) з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з 

доставкою та приведенням до стану готовності брати участь у виробничому 

процесі. 

Для узагальнюючої оцінки наявності ОФ на підприємстві 

використовують такий показник, як середньорічна вартість ОВФ: 

ОВФ = ОВФпр +
 12

ptнОВФ ×

-
12

нtвОВФ ×

, де  

ОВФпр – вартість на початок року (період); ОВФн – надійшли протягом 

року; tp – кількість місяців роботи обладнання, що надійшло до кінця року; 

ОВФв – вартість ОВФ, що вибули в наслідок ряду причин; tн – кількість місяців 

не роботи обладнання, що вибуло. 

Амортизація – поступове перенесення вартості основних фондів на 

вироблений за їх допомогою продукт, вона здійснюється з метою накопичення 

фінансових ресурсів для наступного відтворення основних фондів. 

Амортизаційне відрахування – грошове відображення розміру 

амортизації і ступеню зносу основних фондів. Вони включаються до собівартості 

продукції та повертаються на підприємство в складі виручки. 

Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань використовують 

наступну формулу. 

Ар = ав ∙ �Пв − Лв� 

де, Ар – сума річних амортизаційних відрахувань. 

ав – норма амортизаційних відрахувань, визначається з терміну 

експлуатації відповідного виду основного фонду та залежно від методу та 

терміну нарахованої амортизації. З 

а рівномірним або пропорційним методом норма амортизації 

визначається за формулою. 

ав =
1
Тек 

де, Тек – термін експлуатації. 

За кумулятивним методом: 

ав =
Тек − � + 1

Кч  

n – порядковий номер року; 

Кч – кумулятивне число; 

Кч =��
Тек

і��
 

де, Пв – первісна вартість основного фонду; 
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Лв – ліквідаційна вартість основного фонду; 

Показники оснащеності (забезпеченості) підприємства основними 

фондами: 

1. Фондооснащеність розраховується  як відношення 

середньорічної вартості ОВФ до обсягу виробництва та реалізації продукції. 

Характеризує величину ОВФ, що припадає на 1 (одну) гривню випущеної 

продукції. 

О

ОВФ
Фосн =  (грн./грн.) 

2. Механооснащеність. Характеризує вартість машин та 

механізмів, що припадає на 1 (одну) гривню випущеної (реалізованої) продукції. 

О

ОВФ
М а
осн =   (грн./грн.) ,  

де 
аОВФ  – активна частина ОЗ на підприємстві. 

3. Фондоозброєність праці. Характеризує вартість ОВФ, що 

припадає на 1 (одного) працівника. 

пр

озб
ч

ОВФ
Ф =  (грн./працівника) 

4. Механоозброєність. Характеризує вартість машин і механізмів, 

що припадає на 1 (одного) робітника. 

пр

а
озб

ч

ОВФ
М =   (грн./робітника) 

Показники стану ОЗ на підприємстві: 

1. Коефіцієнт зносу. Характеризує частину вартості ОЗ, яка вже 

перенесена на новостворену продукцію; визначається, як відношення суми зносу 

до первісної (балансової) вартості ОФ. 

)( вв

н

зн
БП

З
К

∑
=  (коефіцієнт або %) 

2. Коефіцієнт придатності. Характеризує частину вартості ОЗ, яка ще не 

перенесена на новостворену продукцію; визначається, як залишкова вартість 

поділена на первісну (балансову) вартість. 

)( вв

в
пр

БП

З
К =  (коефіцієнт або %) 

Коефіцієнт зносу плюс коефіцієнт придатності дорівнює 1. 

Показнику руху ОЗ на підприємстві: 

1. Коефіцієнт оновлення. Характеризує частину ОЗ, що надійшли на 

підприємство протягом року; визначається як відношення ОФ, що надійшли на 

підприємство до ОФ на кінець року. 

27 

- ПДВ – 600; 

- ставка податку на прибуток – 23%. 

Визначити: чистий прибуток та обчислити різні показники 

рентабельності фірми. 

 

Задача № 2: 

У звітному році обсяг реалізованої будівельної продукції без ПДВ 

становив 12 млн. грн.. Рівень рентабельності будівельної продукції та 

рентабельність основного капіталу становили відповідно 20% і 16 %. Визначити: 

1) рентабельність продукції в наступному році, що дозволила б одержати 

додатково 800 тис. грн.. прибутку; 2) обсяг реалізованої продукції необхідний 

для досягнення рентабельності основного капіталу 22%. 

 

Задача № 3: 

Будівельне підприємство планує замінити будівельний кран більш 

продуктивним, що потребує додаткових капіталовкладень на суму 1 млн. 440 

тис. грн. Затрати на виробництво при використанні старого крану становили 540 

тис. грн.., після заміни – 480 тис. грн.. Визначити: коефіцієнт абсолютної 

ефективності та термін окупності додаткових капітальних вкладень. 

 

Задача № 4: 

Визначити доцільність інвестицій в будівництві нового заводу за 

показниками абсолютної ефективності якщо відомо: 

- обсяг випуску продукції на новому заводі – 100 тис. шт.. 

- оптова ціна одиниці виробу – 200 грн. 

- собівартість 1-го виробу – 14 млн. грн.. 

 

Задача № 5: 

Розрахувати показники ефективності капітальних вкладень: 

1) коефіцієнт порівняльної ефективності; 

2) період окупності; 

3) приведені річні затрати до та після впровадження нової будівельної 

техніки. 

Якщо відомо: 

- капітальні вкладення до впровадження становили – 36 млн. грн. 

- після впровадження – 50,4 млн. грн.. 

- питомі витрати на одиницю будівельно-монтажних робіт знизились з 

220 до 200 грн. 

В той же час обсяг виконаних робіт збільшився із 120 до 140 тис. ум. од. 

Достатній для підприємства рівень ефективності становить 0,15. 

 

Задача № 6: 

Визначити доцільність інвестицій в будівництво підприємства, що 

спеціалізується на виготовлені металовиробів. Загальна потреба в інвестиціях 
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3). Вибирається ставка дисконтування виходячи з інтересів підприємства, 

прогнозованих темпів інфляції або іншої інформації. 

4). Розраховується теперішня  вартість капітальних вкладень. 

��� =� �
�1 + ���

�

���
 

Де, t – порядковий номер року; 

Т – тривалість інвестиційного циклу; 

І – величина капітальних вкладень у відповідний рік Т. 

5). Розраховується теперішня вартість майбутніх доходів. 

��� =� �
�1 + ���

�

���
 

6). Розраховується чиста теперішня вартість, як різниця між приведеними 

доходами і приведеними інвестиціями (NPV). 

�� =� �
�1 + ��� −

�

���
� �

�1 + ���
�

���
 

Проектом вважається доцільним, якщо NPV>0. 

З двох проектів кращим буде той, для якого NPV більший. 

Додатково розраховується індекс прибутковості проекту (РІ), як 

відношення приведених доходів і інвестицій. 

�� =
∑ �

�1 + �������

∑ �
�1 + �������

 

 

Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

Компанія досягла таких економічних показників своєї діяльності 

(тис/грн..): 

- прямі матеріальні витрати – 12400; 

- інші матеріальні витрати – 2200; 

- витрати на оплату праці – 2800; 

- амортизація ОФ – 800; 

- витрати на виплату відсотків за корткотерм. кредит – 600; 

- виручка від реалізації продукції – 20000; 

- вартість основних засобів – 4000; 

- вартість оборотних активів – 8200; 

- власний капітал – 3400; 
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кр

над
он

ОФ

ОФ
К =  (грн./грн. або %) 

2. Коефіцієнт вибуття. Характеризує частину ОЗ, які вибули з 

експлуатації внаслідок зносу або з інших причин; визначається як вартість ОФ, 

що вибули, до ОФ на початок року. 

пр

в
виб

ОФ

ОФ
К =  (грн./грн. або %) 

3. Коефіцієнт росту. Характеризує скільки ОФ надійшло на одиницю 

вибулого обладнання. 

виб

над
р

ОФ

ОФ
К =  (грн./грн.) 

4. Коефіцієнт інтенсивності оновлення – відношення коефіцієнту 

оновлення до коефіцієнту вибуття. 

виб

он
інт

К

К
К =  (%) 

5. Темп росту визначається як відношення ОФ на кінець року 

(ОФкр) до ОФ на початок року (ОФпр). Характеризує приріст основних фондів. 

пр

кр

ОФ

ОФ
Тр =  (%) 

Показники ефективності використання (вартісні): 

 

1. Фондовіддача, яка може розраховуватись, як по валовій, так і по 

чистій продукції. Характеризує обсяг валової (чистої) продукції на одиницю 

середньорічної вартості (первісної вартості) ОВФ. 

)(

)(

вПОВФ

ЧПВП
Фв =  (грн./грн.) 

2. Рентабельність ОВФ, визначається як відношення валового прибутку 

до середньорічної вартості ОВФ. 

100×=

ОВФ

П
Р   (%). 

 

Умови задач для розв’язування 

Задача № 1 

Будівельне підприємство придбало обладнання вартістю 400 тис. грн. зі 

знижкою яка становить 1 % його вартості, податок на додану вартість при цьому 

становив 80 тис. грн.. Крім того підприємство понесло такі витрати: залізничний 

тариф – 15 тис. грн.., витрати на транспортування від станції на територію 

підприємства – 3 тис. грн.. Визначити: первісну балансову вартість обладнання. 
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Задача № 2: 

Визначити первісну вартість складського приміщення будівельної 

організації, якщо кошторисна вартість його будівництва становить 800 тис. грн.., 

роботи по впорядкуванню території коштують 40 тис. грн.., а реалізація залишків 

матеріалів по завершенню будівництва принесе 15 тис. грн. 

 

Задача № 3: 

Земля придбана разом зі старою будівлею за 6 млн. грн.. в тому числі 

податок на додану вартість – 1 млн. грн.. Стару будівлю знесено, а витрати 

пов’язані зі знесенням становлять 100 тис. грн... В результаті знесення будівлі 

отримано будівельні матеріали на суму 25 тис. грн.. Визначити: первісну 

вартість земельної ділянки. 

 

Задача № 4: 

На балансі будівельної організації знаходяться такі види основних 

засобів (тис. грн..): 1) конторські приміщення – 5 тис. грн..; 2) ремонтні 

майстерні – 6 тис. грн..; 3) гуртожитки – 10 тис. грн..; 4) складські приміщення – 

4 тис. грн..; 5) житлові будинки – 30 тис. грн..; 6) трансформаторна підстанція – 

1,2 тис. грн..; 7) електромережа – 2 тис. грн..; 8) трактори – 16 тис. грн.. ; 9) 

екскаватори – 18 тис. грн..; 10) бульдозери – 8 тис. грн..; 11) вимірювальна 

техніка – 0,5 тис. грн..; 12) обчислювальна техніка – 2,8 тис. грн..; 13) вантажні 

автомобілі – 9 тис. грн..; 14) виробничий інструмент та господарський інвентар – 

860 тис. грн..; 15) інші невиробничі фонди – 3 тис. грн. 

Визначити:  

1. Величину основних виробничих і невиробничих фондів. 

2. Основні виробничі фонди будівельного призначення, активну і 

пасивну частину ОВФ будівельного призначення. Визначити структуру. 

 
Задача № 5: 

Первісна вартість вантажного автомобіля становить 1 млн. грн.. 

Очікуваний строк служби автомобіля – 5 років. Ліквідаційна вартість його вкінці 

5-го року – 100 тис. грн.. Визначити: суму річної амортизації автомобіля 

рівномірним методом і кумулятивним методом. 

 
Задача № 6: 

Підприємство в січні 2006 року придбало 4 вантажних автомобіля за 

ціною 700 тис. грн.. Транспортні і заготівельно-складські витрати пов’язані з 

доставкою автомобілів на будівельне підприємство становлять 7 % від оптової 

ціни. Норма амортизаційних відрахувань 15 % (0,15). Визначити: Первісну 

вартість всіх авто і залишкову на кінець 2009 року. 
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Рк =
Пвал
М ∙ 100% 

6). Рентабельність власного капіталу – характеризує величину чистого 

прибутку, що припадає на 1грн. власного капіталу підприємства. 

Рвк =
Пч
ВК ∙ 100% 

Процес оцінки ефективності і доцільності інвестицій передбачає 

розрахунок системи показників, які оцінюють співвідношення величини 

капітальних вкладень та ефекту від їх вкладення. 

Якщо капітальні вкладення незначні за розмірами і їх окупність 

планується протягом року, в якості показників можуть виступати коефіцієнти 

абсолютної і порівняльної ефективності, період окупності та рівень приведених 

затрат. 

Коефіцієнт абсолютної ефективності – характеризує співвідношення 

ефекту (у вигляді приросту прибутку або економії собівартості) від реалізації 

капітальних вкладень до їх величини. 

Ер =
∆П�∆С�
КВ 	грн/грн 

Вважається, що даний проект є доцільним якщо виконується умова: 

Ер > Ен 

Де, Ен – нормативний коефіцієнт ефективності проекту. 

Термін окупності визначається обернено пропорційно до коефіцієнтів 

абсолютної ефективності. Чим коротший термін реалізації проекту, тим 

ефективнішим вважається проект. 

Якщо підприємство має можливість порівняти між собою 2 проекти 

розраховують коефіцієнт порівняльної ефективності, який визначається: 

Ер =
С� − С0

КВ0 − КВ� 

Якщо значення даного коефіцієнта перевищує нормативне для даного 

підприємства значення, то кращим вважається проект з більшими капітальними 

вкладеннями. 

Приведені затрати характеризують суму поточних і приведених 

капітальних витрат по проекту. 

ПЗ = С + КВ ∙ Ен → 34� 

Кращим вважається проект з мінімальними приведеними затратами. 

У випадку якщо інвестиційний процес триває більше року для оцінки 

ефективності інвестицій необхідно враховувати фактор часу: 

1). Визначається обсяг капіталовкладень із встановленням графіку 

вкладання коштів. 

2). Прогнозуються майбутні доходи від інвестицій. 
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9. В яких випадках краще використовувати коефіцієнт абсолютної 

ефективності? 

10. Як розраховується і що характеризує коефіцієнт порівняльної 

ефективності? 

11. В яких випадках краще використовувати коефіцієнт порівняльної 

ефективності? 

12. Як розраховують приведені затрати для проекту? 

13. Яким чином при обґрунтуванні доцільності інвестицій можна 

врахувати фактор часу? 

14. Для чого це необхідно? 

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Ефективність характеризує співвідношення результату (ефекту) та витрат, 

які його викликали. Це є відносна величина, яка вимірюється в частках одиниці 

або у відсотках. В свою чергу ефект визначається як різниця між результатом у 

вигляді виручки та витратами, він є абсолютною величиною і оцінюється в 

грошових одиницях. 
Ефективність поточної діяльності будівельного підприємства можна 

оцінити за допомогою системи показників рентабельності: 

1) Рівень рентабельності – характеризує величину прибутку, що 

припадає на 1грн кошторисної собівартості будівельної продукції, робіт, послуг. 

Рр =
Пвал�ч�
Ск ∙ 100% 

2). Рентабельність продукції, робіт, послуг – характеризує частку 

прибутку в 1грн. чистого доходу від реалізації будівельної продукції, робіт, 

послуг. 

Рпр =
Пвал
ЧД ∙ 100% 

3). Норма рентабельності – характеризує величину прибутку, що припадає 

на 1грн. виробничих фондів. 

Рп =
Пвал�ч�

ОФ + ОКнорм ∙ 100% 

4). Рентабельність основного капіталу – характеризує величину прибутку 

в розрахунку на 1грн. основного капіталу. 

РОсК =
Пвал�ч�
ОФ ∙ 100% 

5). Рентабельність майна підприємства – характеризує величину прибутку 

валового або чистого, що припадає на одиницю вартості майна будівельного 

підприємства. 
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Задача № 7: 

Вартість основних фондів на початок року = 8136 тис. грн. З 1-го травня 

виведено основних фондів на загальну суму 1235 тис. грн. З 1-го листопада 

введено основні фонди на 1 450 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції 9 млн. 132 

тис. грн. в тому числі прибуток 1780 тис. грн., загальна чисельність працюючих 

250 чоловік, середньорічна залишкова вартість основних фондів на кінець року 

становила 5135 тис. грн. 

Визначити: 

1) середньорічну вартість основних фондів; 

2) показники руху; 

3) показники фізичного стану; 

4) показники ефективності використання основних фондів. 

 
Практичне заняття №3 

Оборотний капітал та його ефективне використання  

 

Мета: засвоїти сутність поняття оборотні засоби,  вивчити їх склад, 

навчитись правильно визначати потребу підприємства в оборотних засобах та 

отримати навички оцінки ефективності їх використання, а також впливу 

прискорення оборотності на результати діяльності будівельного підприємства. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яка частина капіталу будівельного підприємства носить назву 

оборотного? 

2. В чому відмінність між оборотними фондами та фондами обігу? 

3. Що входить до складу оборотних фондів будівельного підприємства? 

4. Що входить до складу фондів обігу? 

5. Що таке оборот оборотних засобів і яким він має бути? 

6. Для чого здійснюється планування потреби у оборотних засобах? 

7. На базі чого здійснюється планування забезпечення будівельної 

організації матеріально-технічними ресурсами ? 

8. Як здійснюється планування забезпечення незавершеного 

будівельного виробництва? 

9. Яким чином планується потреба у витратах майбутніх періодів? 

10. Як обчислюється показник середньорічних залишків оборотних 

засобів? 

11. Якими показниками оцінюється ефективність використання 

оборотних засобів? 

12.  Яким чином на ефективність використання оборотних засобів може 

вплинути прискорення їх оборотності? 

13. Що відбувається з обсягами виконаних будівельно-монтажних робіт 

у випадку прискорення оборотності оборотних засобів? 

14. Яким чином можна прискорити оборотність оборотних засобів на 

підприємстві? 
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Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Оборотний капітал – це частина капіталу, яка витрачається на придбання 

предметів праці, що входять до складу будівельної продукції і повністю 

відшкодовуються в грошовій формі після її реалізації. Оборотний капітал 

підприємства поділяється на дві частини: 

- капітал вкладений в оборотні фонди; 

- капітал вкладений в фонди обігу. 

Основним показником, який характеризує середній розмір оборотних 

засобів за період – середньорічні залишки оборотних коштів. Розраховується цей 

показник за залежністю: 

Ок	==== = 	
1
2Ок� + Ок0 +⋯+ 1

2Ок@
� − 1  

де  Ок1, Ок2 … Окn – залишки оборотних коштів станом на певну дату. 

Ефективність використання оборотних засобів оцінюється за допомогою 

таких показників: 

1) коефіцієнт оборотності - характеризує кількість повних обертів 

оборотних засобів підприємства за період ( за рік ) розраховується як 

відношення: 

 

Ко = Ор
Ок		 грн/грн�об�   ; 

де  Ор – обсяги реалізованої будівельної продукції за період. 

 

2) тривалість оборотних засобів характеризує відрізок часу для 

повного обороту оборотних засобів: 

 

Тоб =
360
Ко 	�дн� 

 

3) Коефіцієнт завантаження оборотних засобів характеризує 

величину оборотних засобів на підприємстві для виготовлення і реалізації 1 грн. 

будівельної продукції: 

 

Кз =
Ок===
Ор =

1
Ко 	грн./грн 

4) Коефіцієнт віддачі матеріальних витрат характеризує обсяг 

реалізованої продукції в розрахунках на 1 грн. вкладених матеріальних витрат: 

 

	Кз =
Ок===
Мв 	грн./грн 
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Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

Відомі такі дані про результати діяльності будівельної організації (тис. грн..): 

1) Виручка від реалізації будівельної продукції – 230121; 

2) Кошторисна собівартість виготовленої продукції – 183250; 

3) Адміністративні витрати будівельної організації – 19200; 

4) Штрафи, пені, неустойки, які сплатило підприємство – 824; 

5) Штрафи за порушення умов господарських договорів, які одержало 

підприємство від інших підприємств – 1259; 

6) Втрати і нестачі ТМЦ понад норми природного убутку(винуватці не 

встановлені) – 323; 

7) Оплата працівника часу вимушеного простою – 185; 

8) Доходи від здачі майна в оренду – 898; 

9) Доходи від продажу акцій підприємства – 1550; 

10) Збитки від пайової участі в діяльності інших підприємств – 1120; 

11) Доходи від надання підприємством комерційного кредиту – 1022; 

12) Доходи від ліквідації основних заходів – 458. 

Ставка податку на прибуток – 25 %. 

 

Визначити: 

1. Валовий прибуток. 

2. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 

3. Чистий прибуток. 

4. Залишок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні 

будівельного підприємства. 

 
Практичне заняття №8 

Економічна ефективність виробництва у будівельній організації 

 

Мета: засвоїти поняття ефективності, навчитись розрізняти 

ефективність поточних та капітальних витрат та отримати навички розрахунку 

показників ефективності поточної діяльності та доцільності інвестицій. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що являє собою поняття ефективності? 

2. Які види ефективності розрізняють в економіці? 

3. Якими показниками оцінюється ефективність поточної діяльності? 

4. Що таке рентабельність? 

5. Які показники рентабельності використовують найчастіше? 

6. Що таке інвестиції? 

7. Які бувають види інвестицій? 

8. Як розраховується і що характеризує коефіцієнт абсолютної 

ефективності? 
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Пвал = Ч ∗ Д − Скошт 

Оскільки підприємство в якості джерела прибутку може мати також і 

інші доходи, додатково до валового прибутку розраховуються операційний 

прибуток. 

«Операційний прибуток = прибуток валовий + інші операційні доходи – 

адміністративні витрати – витрати на збут – інші операційні витрати + доходи від 

участі капіталів – збитки від участі в капіталі  + інші фінансові доходи – 

фінансові витрати – інші витрати». 

До інших операційних доходів відносять: 

- доходи від оренди активів; 

- доходи від операційних курсових різниць ; 

- доходи від реалізації активів (наприклад продаж основних засобів); 

- відшкодування раніше списаних активів (повернення безнадійною 

заборгованістю); 

- доходи попередніх періодів виявлені в звітному періоді і т. д. 

Доходи (збитки) від участі в капіталі – це доходи (збитки), отримані 

від інвестицій в дочірні та спільні підприємства; 

Інші фінансові доходи – охоплюють дивіденди, відсотки та інші доходи 

від фінансових вкладень. 

Інші витрати - можуть включати втрату від уцінки фінансових 

інвестицій або нематеріальних активів тощо. 

На основі фінансового результату від фінансової діяльності 

розраховується сума податку з прибутку та інших податків і зборів, що 

сплачуються з прибутку згідно з діючим законодавством . Після сплати вказаних 

податків на підприємстві залишається чистий прибуток. 

Пч = ФРЗД − Податки 

 Чистий прибуток - Пч 

Порядок використання чистого прибутку 

З чистого прибутку здійснюються такі першочергові платежі: 

- повернення та виплата відсотків за довгостроковими кредитами; 

- здійснюються відшкодування непродуктивних витрат (виплата 

штрафів, економічні податки, судові витрати); 

- понаднормативні витрати (перевищення нормативних витрат, 

витрати матеріальних цінностей понад норми природного убутку). 

Залишок чистого прибутку використовується за рішенням власника, або 

трудового колективу. 
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5) Коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів 

характеризує розмір прибутку, що припадає на 1 грн. вкладених оборотних 

засобів: 

 

Кз =
П
Ок 	грн./грн 

В результаті прискорення оборотних засобів на підприємстві 

відбувається вивільнення частини коштів з обороту, які підприємство може 

використати або для збільшення обсягів виробництва або для інших цілей. 

Розмір такого вивільнення обчислюється: 

 

±∆Ок = Ор
360 �Тпл − Тф� 

 
Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

Визначити склад і структуру оборотного капітулу будівельної 

організації визначивши оборотні фонди, фонди обігу та їх склад, спираючись на 

такі дані: 

1) вартість основних і допоміжних матеріалів, придбаних для 

використання у виробничому процесі – 46 млн. грн. 

2) придбані товари для перепродажу – 17 млн. грн. 

3) незавершене будівництво – 102 млн. грн. 

4) векселі одержання – 45 млн. грн. 

5) дебіторська заборгованість за виконані будівельно-монтажні роботи – 

73 млн. грн. 

6) дебіторська заборгованість за розрахунками з робітниками та 

службовцями – 8 млн. грн. 

7) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 млн. грн. 

8) дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендами – 4млн. грн. 

9) дебіторська заборгованість за виданими авансами – 6,5 млн. грн. 

10) придбані депозити сертифікаційні та казначейські векселі – 7,5 млн. 

грн. 

11) кошти в касі – 100 тис. грн. 

12) кошти на банківських рахунках – 1,5 млн. грн. 

13) кошти в дорозі – 350 тис. грн. 

14) витрати на рекламні послуги – 500 тис. грн. 

15) страховка – 2 млн. грн. 

16) наперед сплачена орендна плата за оренду офісного приміщення – 15 

млн. грн. 

 

Задача № 2: 

Визначити показники ефективності використання оборотних коштів і 

описати їх економічний зміст: 1) обсяг реалізованої будівельної продукції (за рік) 
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– 20,5 млн. грн..; 3)залишки оборотних коштів станом на: 1.01 – 8,4 млн. грн.., 

1.04 – 7,2 млн. грн.., 1.07 – 6,4 млн. грн.., 1.10 – 5,2 млн. грн.., 31.12 – 7,8 млн. 

грн.; 3) витрати виробництва – 16,5 млн. грн.. в тому числі матеріальні витрати – 

10,5 млн. грн. 

 
Задача № 3: 

У звітному році будівельне підприємство реалізувало продукцію на суму 

30 млн. грн.. при цьому середньорічні залишки оборотних коштів становили 15 

млн. грн.. Визначити величину додаткової будівельної продукції яку 

підприємство зможе реалізувати в наступному році, якщо тривалість одного 

оборотного року скоротиться на 20 днів, а середньорічні залишки залишаться без 

змін. 

 
Практичне заняття №4 

 Персонал будівельного підприємства та його ефективне використання 

 

Мета: ознайомитись із поняттям та структурою персоналу будівельної 

організації, навчитись оцінювати продуктивність праці за допомогою різних 

методів та здобути навички обґрунтування заходів щодо підвищення 

ефективності використання персоналу. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке персонал будівельної організації? 

2. Які категорії персоналу виділяють в залежності від ступеня участі у 

процесі створення матеріальної продукції? 

3. Як поділяють працівників підприємства в залежності від строку дії 

трудового договору? 

4. Які категорії персоналу виділяють в залежності від характеру 

виконуваних функцій? 

5. Які групи мають бути переважаючими в будівельній організації? 

6. Які працівники не включаються до спискової чисельності? 

7. Як розрахувати середньоспискову чисельність працівників? 

8. Які показники характеризують рух робочої сили? 

9. Що таке плинність кадрів? 

10. Які фактори впливають на плинність кадрів? 

11. З якою метою складається баланс робочого часу? 

12. Що таке продуктивність праці? 

13. Якими методами можна обчислити продуктивність праці? 

14. В яких випадках доцільно використовувати вартісний метод оцінки 

продуктивності праці? 

15. В яких випадках доцільно використовувати натуральний метод 

оцінки продуктивності праці? 

16. Що таке трудомісткість і яким чином вона співвідноситься з 

продуктивністю праці? 
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рівень механізації робіт у базовому році 97,5%, у плановому році – 99,5%, 

вартість розробки ґрунту механізмами 22 коп./м
3
, вручну 95 коп./м

3
. 

 

Задача № 5: 

Визначити зниження собівартості БМР за рахунок зниження витрат на 

експлуатацію машин і механізмів за такими даними: 

1. Рівень витрат на експлуатацію машин і механізмів в загальній 

вартості БМР за звітний період 40%. 

2. Доля умовно-постійних витрат у витратах на експлуатацію машин і 

механізмів 30%. 

3. Збільшення норми виробітку машин і механізмів 5%. 

4. Кошторисна вартість БМР 2200 тис. грн. 

Змістовий модуль 2 

Економічні основи господарської діяльності у будівництві 

 

Практичне заняття №7  

Фінансові ресурси будівельної організації 

 

Мета: вивчити основні джерела формування та поповнення фінансових 

ресурсів будівельної організації, навчитись визначати величину прибутку, яка 

залишається будівельній організації після відшкодування всіх витрат. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що означає термін фінансові ресурси? 

2. Які є два основних способи фінансування будівельної галузі? 

3. Що відносять до власних коштів будівельної організації? 

4. Які кошти називають залученими фінансовими коштами? 

5.  Що таке прибуток, як економічна категорія? 

6. Які етапи включає порядок формування прибутку будівельної 

організації? 

7. Яким чином здійснюється використання чистого прибутку? 

8. Назвіть основні напрямки використання фінансових ресурсів 

будівельної організації? 

9. Що таке ліквідність підприємства і як вона визначається? 

10. Що характеризує платоспроможність підприємства? 

11. Якими показниками оцінюється платоспроможність? 

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Порядок формування прибутку будівельної організації 

В результаті реалізації будівельної продукції підприємство отримує 

кошти у вигляді виручки, яка має назву – валовий дохід будівельної організації. 

На її основі розраховується чистий дохід, як різниця між валовим доходом та 

величиною ПДВ. Після відшкодування кошторисної собівартості продукції 

будівництва отримуємо валовий прибуток: 
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продовження таблиці 2 
1 2 3 

8. 
Витрати на перевезення робітників-будівельників до місця 

роботи як власним, так і орендованим транспортом 
2,5 

9. 
Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов’язана 

зі збутом, включаючи витрати на відрядження працівників, 

зайнятих збутом 

1,5 

10. 
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та 

водовідведення та інше утримання виробничих приміщень 
1,6 

11. 
Оброблення матеріалів та проведення їх випробувань щодо 

якості 
3,2 

12. 

Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних 

матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми для 

транспортного обслуговування апарату управління 

будівельних підрозділів 

2,4 

13. 
Оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та 

утриманні будівельних майданчиків 
1,4 

14. 
Витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових 

автомобілів, що обслуговують працівників апарату 

управління будівельного підприємства 

1,8 

15. 
Оплата послуг з контролю за додержанням технології 

виконання будівельно-монтажних робіт 
1,0 

16. 
Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату 

управління будівельної організації 
1,8 

17. 

Вартість комплектуючих виробів та напівфабрикатів 

придбаних у сторонніх організацій для використання у 

виробництві, пов’язаному з операційною діяльністю 

будівельної організації 

4,3 

18. 
Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати 

робітників-будівельників 
0,8 

 

Задача № 3: 

Для виконання будівельного контракту підприємство виконало три види 

будівельно-монтажних робіт. Відомо, що прямі витрати на будівельні роботи – 

120000г грн., монтаж обладнання – 15000 грн., підведення комунікацій – 4000 

грн. Змінні загальновиробничі витрати – 45000 грн. Загальновиробничі витрати 

за нормальною потужністю – 60000 грн. Адміністративні витрати за рік – 

25000грн. Наднормативні витрати на будівельні роботи – 15000 грн., монтаж 

обладнання – 1000 грн., підведення комунікацій – 10000 грн. Визначити 

виробничу та повну собівартість кожного виду робіт. 

 

Задача № 4: 

Визначити зниження с/в БМР за рахунок підвищення рівня механізації 

робіт за такими даними: річний обсяг земляних робіт на плановий рік 35 тис. м
3
, 
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17. За якої умови персонал будівельної організації використовується 

ефективно? 

18. Що включають в себе витрати на персонал? 

19. Які зовнішні і внутрішні фактори сприяють підвищенню 

продуктивності праці?   

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Середня спискова чисельність персоналу будівельного підприємства 

розраховується шляхом ділення суми спискової чисельності працівників за всі 

дні календарного періоду включаючи вихідні та святкові на тривалість 

календарного періоду. При цьому спискова чисельність за вихідні і святкові 

приймається на рівні показників у попередній день. 

Для характеристики руху персоналу використовують такі показники: 

1. Коефіцієнт обороту по прийому.  

Визначається як відношення чисельності прийнятих за період 

працівників до середньої спискової чисельності. 

Характеризує частку працівників прийнятих на підприємство протягом 

досліджуваного періоду. 

Ко.пр =
Чпр
ЧM  

2. Коефіцієнт обороту по звільненню. 

Характеризує частку працівників звільнених з підприємства за 

досліджуваний період. Визначається як відношення чисельності звільнених 

працівників до середньоспискової. 

Кзв =
Чзв
ЧM  

Звільнення працівників може відбуватись за об’єктивних причин 

(необхідний оборот робочої сили) та необ’єктивних причин (зайвий оборот). 

Необхідний оборот пов’язаний із звільненням працівників на навчання, 

в армію, на пенсію по завершенню терміну контракту, тощо. 

Зайвий оборот – характеризує звільнення за власним бажанням та за 

порушення трудової дисципліни. 

Характеризується цей оборот коефіцієнтом плинності, який показує 

частку звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни у 

середньосписковій чисельності працівників: 

Кпл = Чвл.бNЧпоруш
ЧM . 

Ефективність використання персоналу на підприємстві оцінюють за 

допомогою продуктивності праці. 

Продуктивність праці – здатність живої праці створювати певну 

вартість. Вона характеризує співвідношення між величиною затрат праці і 

корисним результатом цієї праці. 
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Для оцінки продуктивності праці можуть використовувати такі групи 

методів: 

- прямий і непрямий; 

- вартісний, натуральний та нормативний. 

Прямий метод продуктивності праці полягає в розрахунку виробітку. 

Виробіток – обсяг продукції в розрахунках одного працівника або на одиницю 

затрат праці. 

Кількісно розраховується: 

В = О
ЗП ;  

або
  В = О

ЧM 

Обернений (непрямий) метод – полягає у визначенні трудомісткості 

продукції. Трудомісткість – характеризує затрати праці необхідні для 

виготовлення одиниці продукції або виконання одиниці робіт. 

Qм =
ЗП
О  

Зростання продуктивності праці на підприємстві має економічне і 

соціальне значення. 

Алгоритм обґрунтування заходів з підвищення продуктивності праці 

передбачає виконання таких розрахунків: 

Перший крок. Планування обсягу впровадження заходів в натуральних 

одиницях і виконання нормативного скорочення витрат праці в розрахунку на 

одиницю впровадженого заходу, визначення економії затрат праці. 

Другий крок. Обчислення умовного вивільнення працівників. 

∆Ч = ∆ЗПл.дн.�л.год�
КорФРЧ  

Третій крок. Визначення відносної економії затрат праці. 

∆ЗП% = ∆Ч
Чб  

Четвертий крок. Збільшення виробітку розраховується за залежністю. 

∆В% = ∆ЗП%
100 − ∆ЗП% ∙ 100 

 
 

Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

Розробити баланс робочого часу будівельного підприємства в 

розрахунку на 1 робітника. І визначити календарний, табельний, максимально 

можливий та плановий фонди робочого часу і коефіцієнти їх використання, а 

також необхідну середньоспискову чисельність робітників, необхідну для 

виконання виробничої програми, якщо кумулятивні затрати часу на її виконання 
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продовження таблиці 1 

1 2 3 

19. Оплата послуг зв’язку і банків 120 

20. Знос нематеріальних активів 124 

21. 
Оплата за невідпрацьований час у випадках передбачених 

законодавством 
2525 

22. Відрахування в інноваційний фонд 79 

23. Інші витрати, які відносяться до собівартості 58 

Визначити: собівартість всього обсягу продукції і 1 продукції, платежі, 

які здійснюються за рахунок прибутку, розробити кошторис витрат на 

виробництво і реалізацію продукції за економічними елементами витрат, 

охарактеризувати структуру собівартості продукції. 

 

 

Задача № 2: 

За даними таблиці вихідних даних визначити: планову собівартість 

будівельно-монтажних робіт; суму адміністративних витрат та витрат на збут. 

Таблиця 2 

№ 

п/п 
Показник Сума 

1 2 3 

1. 
Плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем 

під час виконання будівельно-монтажних робіт, у межах 

затверджених лімітів 

1,6 

2. 

Основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні, 

компенсаційні та інші грошові  виплати водіям та іншим 

робітникам, що обслуговують автомобілі апарату управління 

будівельних підрозділів 

1,1 

3. 

Витрати на основну, додаткову заробітну плату, 

заохочувальні, компенсаційні та інші грошові  виплати 

працівникам апарату управління будівельної організації, яка 

має статус юридичної особи 

3,2 

4. 
Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту 

переносних металевих і дерев’яних драбин, інвентарних 

металевих верстатів та риштувань 

0,6 

5. 
Витрати на утримання легкового автотранспорту, який 

використовується працівниками відділу збуту 
1,2 

6. 
Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів) у 

розмірах, передбачених законодавством, за роботу в нічний 

час робітників-будівельників 

0,8 

7. 
Сума страхових внесків та відрахувань на обов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань 

0,7 
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- вартість інших робіт і витрат. 

Цбуд. = Цбмр+Цуст+Ців  

Ціна об’єкту будівництва є предметом договору між замовником та 

підрядною організацією, який укладається в процесі підрядних торгів (тендерів) 

на інвестиційному ринку. 

Підставою для визначення ціни на будівельну продукцію є: 

-  кошториси інвесторів; 

- розрахунки будівельної організації.  

Бланк договірної ціни наведено в додатку А. 

 

Умови задач для розв’язування 

Задача № 1: 

Відомі такі дані про виробничо-господарські результати діяльності 

підприємства (тис. грн.): 

Таблиця1 

№ 

п/п 
Показник Сума 

1 2 3 

1. 
Кошторисна вартість виконаних будівельно-монтажних робіт за 

рік 
83200 

2. 
Витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати 

працівників 
14258 

3. 
Затрати на сировину, матеріали, паливо за фактичними цінами 

придбання, без ПДВ 
31383 

4. Знос МШП 293 

5. 
Затрати на фінансування науково-дослідних та проектно-

конструкторських робіт 
730 

6. Вартість купованих виробів, які підлягають монтажу 2620 

7. Плата за воду в межах встановлених лімітів 1746 

8. Витрати на фінансування приросту власних оборотних коштів 1100 

9. 
Відрахування із заробітної плати до фондів соціального 

страхування 
9142 

10. Затрати на оплату відсотків за довготерміновий кредит 2200 

11. 
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних 

фондів 
3645 

12. Збитки від розкрадання майна, коли винуватці не встановлені 810 

13. Обов’язкове страхування майна підприємства 298 

14. Штрафи, сплачені підприємством 620 

15. Витрати підприємства на розвиток соціальної сфери 1700 

16. Витрати на преміювання працівників за рахунок прибутку 2450 

17. Матеріальна допомога працівникам підприємства 920 

18. Оплата відсотків за фінансову оренду 93 
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згідно з планом становлять 88 500 люд/днів.. Не виходи на роботу в розрахунку 

на 1 робітника становлять (люд-днів): чергові та додаткові відпустки (ЧДВ) – 24; 

виконання державних обов’язків – 2,5; декретні відпустки – 2,3; лікарняні – 4,2; 

відпустки на навчання – 1,5; не виходи з дозволу адміністрації – 1,2; прогули – 

0,5; цілоденні простої – 1,3. 

 

Задача № 2: 

У звітному році середньоспискова чисельність робітників будівельного 

підприємства становила: 1 квартал – 230 чол.; 2 – 215 чол.; 3 – 225 чол.; 4 – 205 

чол. Протягом року на підприємстві прийнято 26 працівників, звільнено – 32, в 

тому числі за власним бажанням – 12, за прогули – 5. Визначити коефіцієнт 

обороту по прийому, коефіцієнт обороту по звільненню, коефіцієнт плинності 

робочої сили. 

 

Задача № 3: 

Середньоспискова чисельність персоналу будівельного підприємства у 

звітному році становила 250 чол. Обсяг виготовленої будівельної продукції 

становив 25570 тис. грн., у плановому році обсяг будівельної продукції 

заплановано на рівні 26 800 тис. грн.., а продуктивність праці планується 

підвищити на 6%. Визначити: 1) рівень продуктивності праці у звітному і 

плановому роках; 2) чисельність персоналу необхідну для виконання 

запланованого обсягу робіт. 

Задача № 4: 

Визначити підвищення продуктивності праці за рахунок збільшення 

рівня механізації земляних робіт за таких умов: обсяг земляних робіт – 96 тис. 

грн.., рівень механізації робіт у базовому році – 75%, в плановому – 78%; норми 

виробітку на один робочий день при виконанні робіт механізмом – 50т, вручну – 

5т; чисельність працівників підприємства – 200 чоловік; корисний фонд 

робочого часу – 235 днів. 

 

Практичне заняття №5-6  

Кошторисна собівартість, вартість та ціна будівельної продукції 

 

Мета: засвоїти поняття кошторисна собівартість, вартість будівельно-

монтажних робіт, договірна ціна на продукцію будівництва, ознайомитись з 

основною кошторисною документацією, що використовується для складання 

ціни, та методикою калькулювання витрат та отримати навички у формуванні 

договірної ціни на будівництво об’єкту.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що являє собою собівартість будівельно-монтажних робіт? 

2. Які види собівартості виділяють в залежності від об’єкта 

обчислення? 

3. Як витрати групують за економічними елементами? 
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4. З якою метою здійснюється розподіл витрат за економічними 

елементами? 

5. Які види витрат передбачає склад витрат за статтями? 

6. Для чого здійснюється групування витрат за статтями калькуляції? 

7. Які витрати називають прямими і чому? 

8. Які витрати відносяться до загальновиробничих? 

9. Як загальновиробничі витрати розподіляються за видами робіт? 

10. Які слідові включає кошторисна вартість будівництва? 

11. Що входить до складу кошторисної вартості будівельно-монтажних 

робіт? 

12.  Як визначається кошторисна вартість будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій у складі прямих витрат? 

13. Які складові визначають кошторисну вартість експлуатації 

будівельних машин у прямих витратах? 

14. Які існують види інвесторської кошторисної документації?  

15. Назвіть глави зведеного кошторисного розрахунку? 

16. В чому особливості визначення цін на будівельну продукцію? 

17. Які є основні види кошторисних нормативів? 

18. Що таке договірна ціна на продукцію будівництва? 

19. Які фактори впливають на процес формування договірної ціни? 

20. Якими методами може встановлюватись договірна ціна на продукцію 

будівництва? 

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач 

Собівартість будівельно-монтажних робіт – це витрати будівельної 

організації пов’язані з виконанням цих робіт і з використанням у процесі 

будівельного виробництва машин, механізмів матеріальних, трудових та інших 

виробничих ресурсів.  

В залежності від об’єкта обчислення виділяють: 

1. Собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт. 

2. Собівартість об’єкта будівництва. 

3. Собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом. 

Склад собівартості будівельно-монтажних робіт включає різні види 

витрат, які об’єднують в залежності від класифікаційної ознаки. Зокрема 

виділяють склад витрат за економічними елементами: 

1. Матеріальні витрати: вартість сировинних матеріалів комплектуючих, 

виробів та напівфабрикатів вироблених у допоміжних виробництвах, вартість 

робіт і послуг виробничого характеру, зношення тимчасових споруд, інше. 

2. Витрати на оплату праці: зарплата всіх працівників будівельного 

підприємства за відпрацьований і невідпрацьований час у випадках 

передбачених законодавством. 

3. Відрахування на соціальні заходи: обов’язкове державне соціальне 

страхування всіх працівників підприємства. 

4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів. 
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5. Інші операційні витрати, які входять до собівартості і не відносяться до 

інших елементів витрат. 

Склад витрат за статтями передбачає такі види витрат: 

1. Прямі (які безпосередньо відносяться на той чи інший вид робіт): 

1.1. Прямі матеріальні витрати: вартість будівельних матеріалів, 

конструкцій і виробів готових до встановлення які безпосередньо належать до 

конкретного об’єкта. 

1.2. Прямі витати на оплату праці: усі витрати на оплату праці 

працівників, які безпосередньо задіяні в будівництві даного об’єкту з усіма 

нарахуваннями на неї. 

1.3. Експлуатація будівельних машин та механізмів 

1.4. Інші прямі витрати: усі інші виробничі витрати, які можуть бути 

безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту. 

2. Загальновиробничі витрати: 

2.1. Змінні: витрати, які стосуються будівництва в цілому, але змінюються 

пропорційно до зміни загального обсягу виконуваних будівельно-монтажних 

робіт. 

2.2. Постійні загальновиробничі витрати: не змінюються при зміні обсягу 

будівельно-монтажних робіт. 

Собівартість будівельно-монтажних робіт являє собою суму виробничої 

собівартості будівельно-монтажних робіт,  постійних загальновиробничих витрат 

і наднормативних витрат. 

Виробнича собівартість будівельно-монтажних робіт – сума прямих 

витрат і розподілених змінних загальновиробничих витрат. 

Кошторисна собівартість є основою для встановлення кошторисної 

вартості будівельно-монтажних робіт. 

Вартість будівництва умовно поділяється на: 

- безпосередні витрати (прямі) – це кошти, які витрачаються на розробку 

проектно-кошторисної документації і на спорудження об’єкту будівництва; 

- супутні витрати; 

- прибуток; 

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними 

процесами; 

- податки, збори, платежі. 

У свою чергу безпосередні і супутні витрати поділяються за такими 

видами робіт і витрат: 

- будівельні; 
- роботи з монтажу устаткування ( монтажні ); 

- витрати на придбання меблів, інвентарю тощо; 

- інші витрати. 

Кошторисна вартість будівництва об’єкту включає: 

- кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт; 

- вартість устаткування меблів та інвентарю; 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  


