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В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СФЕРІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА АЕРОДРОМІВ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. 

Наприклад: визначають основні техніко-економічні показники будівельних 

проектів, що обумовлює здатність здійснити оцінку ефективності інвестицій у 

реконструкцію будівлі та обирають найбільш доцільний варіант. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Економічна теорія, Економіка будівництва 

 

Диференційовані результати навчання:  

знати:  

- закономірності функціонування будівельної галузі і її суб’єктів; основні 

фактори підвищення прибутковості й рентабельності підприємства; 

- сутність та особливості формування і визначення кошторисної вартості 

будівництва;  



- сутність та принципи визначення ціни будівельної продукції і порядок 

складання кошторисно - інвесторської документації; 

- методи визначення ефективності інвестування в проекти; 

 

володіти: 

- визначати показники ефективності діяльності будівельних підприємств, 

будівельної галузі; 

- визначати напрями підвищення прибутковості й рентабельності у будівництві; 

- розраховувати кошторисну вартість будівництва; 

- визначати основні техніко-економічні показники будівельних проектів; 

- проводити оцінку ефективності інвестицій та доцільності здійснення 

інвестиційних проектів; 

 

вміти: 

- використовувати основи архітектурно-будівельного планування; 

- методами оцінки результатів та економічної ефективності діяльності 

підприємства; 

- вирішувати питання архітектурно-планувальних та конструктивних рішень; 

виконувати розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкту. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1.  

1.1 Фінансова діяльність будівельного підприємства 3 3  9 

1.2 Витрати будівельного підприємства 2 2  8 

1.3 Система ціноутворення у будівництві 2 4  8 

1.4 Трудові ресурси підприємства та оплата праці 2 2  8 

1.5 Прибуток і рентабельність підприємства 2 2  8 

1.6 Облік і аналіз на будівельних підприємствах 2 2  8 

1.7 Інвестування будівельних проектів 3 3  9 

 Всього 16 16  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

вибірковою дисципліною «Економіка галузі» складає 60 балів та 100 балів відповідно 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 

Контроль знань: 

- Усне опитування або письмовий експрес- 

контроль на практичних заняттях та лекціях; 

8 

24 40 - виступ (доповідь) студентів при обговоренні 

питань на практичних заняттях; 
1 

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 25 40 

Разом  60 100 

 

Розрахунково-графічна робота виконується здобувачами в аудиторії та включає в 

себе локальний кошторис на БМР, об’єктний кошторис та зведений кошторисний 

розрахунок, показники ефективності проекту. 

В розрахунково-графічній роботі необхідно скласти інвесторську кошторисну 

документацію на реконструкцію автомобільної дорогі та розраховуються показники 

економічної ефективності проекту. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи [16]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад 

1. Що з перерахованого призводить до зростання фондовіддачі, якщо інші характеристики не змінюються 

(оберіть один або декілька варіантів): 
a) зростання обсягу продаж; 

b) придбання нового обладнання; 

c) зменшення обсягу продаж; 
d) списання старого обладнання. 

2. Сума амортизаційних відрахувань залежить від (оберіть один або декілька варіантів): 

a) вартості обладнання; 

b) доходу підприємства; 
c) терміну корисної експлуатації обладнання; 

d) продуктивності праці робітників; 

e) витрат на виробництво. 

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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