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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА 

МІКРОЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА, ПОКАЗНИКАМИ ГОСПОДАРСЬКО- 

ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКІВ 

ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЙОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ. 

Наприклад: Вміння оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації, здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

Вивчення практичної частини дисципліни засновано на виконанні ситуаційних 

групових та індивідуальних завдань щодо формування вартості будівельної 

продукції, а також обговоренні дискусійних питань, на якому студенти мають змогу 

детально розглянути окремі аспекти діяльності будівельних підприємств. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: 

- «Основи будівельної справи»; 

- «Економіка підприємства»; 

-  «Підприємництво в будівництві». 
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Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни: 

- Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур; 

- Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності; 

- Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

- Здатність до розуміння понятійного апарату будівельної галузі, організації процесу 

виробництва у будівництві та прийняття управлінських рішень з врахуванням 

сучасних концепцій розвитку підприємств та забезпечення раціонального 

використання сировини та енергоресурсів, впровадження інноваційних та 

енергоефективних технологій виробництва у роботу підприємств; 

- Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів у будівництві, 

проведення розрахунків кошторисів; 

- Здатність розуміти правила та механізми формування системи звітності підприємств 

перед державними органами, збирати і обробляти статистичну інформацію, необхідну 

для управління будівельним підприємством. 

 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- Склад кошторисної документації; 

- Методи розрахунку кошторисних документів; 

- Головні економічні показники будівельного виробництва; 
- Показники економічної ефективності. 

вміти: 

- Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

- Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел 

для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

- Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати; 

- Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової 

держави; 

- Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

- Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій 

діяльності; 

- Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм; 

- Знати понятійний апарат будівельної галузі, особливості організації процесу 

виробництва у будівництві та прийняття управлінських рішень для забезпечення 

раціонального використання сировини та енергоресурсів. впровадження інноваційних 

та енергоефективних технологій; 

- Вміти аналізувати соціально-економічні процеси у будівництві, проводити розрахунки 



кошторисів; 

- Знати правила та механізми формування системи звітності підприємств перед 

державними органами, вміти збирати і обробляти статистичну інформацію. 

володіти: 

- Методичним інструментарієм розрахунку кошторисної вартості; 

- Принципами формування пакету кошторисних документів; 

- Навичками роботи з нормативною базою державних норм та стандартів. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1.1 Будівництво в системі господарських зв’язків України 2 2 4 

1.2 Будівельний ринок 2 2 4 

1.3 
Підрядні торги та підрядні відносини. Оренда і лізінг у 
будівництві 

2 2 4 

1.4 
Взаємовідносини учасників будівельного комплексу в 
умовах ринкової економіки 

2 2 10 

1.5 Економічна ефективність будівництва 2 2 6 

1.6 Науково-технічний прогрес у будівництві 2 2 6 

1.7 
Матеріально-технічне забезпечення та логістика в 
будівництві 

2 2 6 

1.8 Основні фонди будівельних організацій 2 2 6 

1.9 Трудові ресурси підприємства та продуктивність праці 2 4 6 

1.10 Нормування та оплата праці в будівництві 2 4 6 

1.11 Ціноутворення у будівництві 4 8 6 

 Всього 24 32 64 

 

Лекції, практичні заняття, завдання до практичних занять та тести розміщені у 

навчальній платформі Moodle . 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Економіка будівництва» складає 60 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 
семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 12 20 

Усне опитування або письмовий експрес-контроль 

на практичних заняттях та лекціях 

кожне 
заняття 

24 40 
Тестування 2 

Доповідь за темою 1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань – іспит 1 24 40 

Разом  60 100 
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З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. 

Розрахунково-графічна робота з курсу складається з розрахунку кошторисної вартості 

будівництва об’єкту. 

При виконані розрахунково-графічної роботи обов’язково використовуються 

нормативи ДСТУ, розраховуються локальні та об’єктний кошториси, а також зведений 

кошторисний розрахунок, наводяться додаткові супутні розрахунки. 

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи представлені 

в методичних вказівках [8]. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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