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Семестр: 6 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1032 
Обсяг курсу: 3 кредита ЄКТС (90 годин), в тому числі: лекцій – 16  год., 

практичні заняття – 16 год., самостійна робота студента – 58 год. 

Результати навчання: 

- демонструвати цілісне уявлення про роль і особливості будівництва, як 

галузі економіки; особливості формування виробничої програми будівельної 

організації; виробничі фонди будівельних організацій і визначення їх виробничої 

потужності; сутність та особливості формування і визначення кошторисної 

вартості будівництва; склад кошторисної документації; сутність та принципи 

визначення ціни будівельної продукції; 

- визначати потребу будівельної організації у виробничих фондах; 

розробляти і обґрунтовувати виробничу програму підприємства будівельної 

галузі; визначати собівартість будівельно-монтажних робіт; розраховувати 

кошторисну вартість будівництва.  

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  
- економічна теорія 

Короткий зміст навчальної програми: 

6 семестр: Формування виробничої програми будівельної організації. Основні 

фонди будівельних організацій. Оборотні фонди підприємства. Персонал 

підприємства та нормування праці. Оплата праці на підприємстві. Витрати та 

собівартість продукції будівельного підприємства. Теоретичні та методичні 

основи аналізу економічної ефективності будівництва. Вартість і собівартість 

робіт у будівництві. Прибуток і рентабельність підприємств, податки та 

обов’язкові платежі. Аналіз виробничо-господарської діяльності будівельних 

організацій. 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

- поточний контроль: тестування, практичні завдання (30 %); 

- підсумковий контроль (залік): письмово форма (70 %). 
Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали усі практичні завдання та оформили письмові звіти. 


