


 

 

 

 

 











 

 

 

 

 



 

Перелік питань до екзамену  

з дисципліни : «Економіка  буд-ва». 

1. Дайте визначення “економіка будівництва”, “капітальне будівництво”, 

“продукція галузі будівництва”. 

2. Основні задачі економіки будівництва. 

3. Охарактеризуйте техніко-економічні особливості продукції будівництва. 

4. Охарактеризуйте основні стадії будівельного процесу. 

5. Переваги і недоліки кожної організаційної форми капітального 

будівництва. 

6. Характеристика учасників інвестиційного процесу. 

7. Види продажу готової будівельної продукції.  

8. Яка процедура проведення тендеру? Види тендеру? 

9. В яких випадках не допускаються організації до проведення тендеру? 

10. Що надсилає в тендерний комітет підрядна організація? 

11. Що отримує переможець тендеру? 

12. Дайте означення поняттям “інвестиції”, “капітальні вкладення”. 

13. Які існують види інвестицій? Дайте їм характеристику 

14. Поняття і класифікація основних виробничих фонді підприємства. 

15. Наведіть класифікацію основних фондів  (ОФ) за функціональним 

призначенням, за прийняттям участі у виробництві.  

16. Наведіть показники ефективності використання основних фондів.  

17. Проаналізуйте можливі шляхи її підвищення. 

18. Перелічіть та охарактеризуйте джерела формування основних фондів. 

19. Облік і оцінка основних фондів. 

20. Облік ОФ в натуральній і вартісній формах. 

21. Види зносу основних фондів. 

22. Як оцінюється фізичний знос? 

23. В яких формах проявляється моральний знос? 

24. Що таке фондовіддача, фондоємкість? 

25. Що таке оборотні засоби? 

26. Що представляє собою структура оборотних засобів? 

27. Які існують джерела формування оборотних засобів? 

28. Що є джерелом грошових засобів для відтворення ОВФ? 

29. Які види запасів враховуються при розрахунку норми ОЗ? 

30. Перелікуйте шляхи підвищення ефективності використання ОЗ. 

31. Як розраховуються мінімальна потреба ОЗ на витрати майбутніх 

періодів? 

32. Як розраховуються величина ОЗ по незавершеному виробництву? 

33. Що характеризує коефіцієнт оборотності ОЗ? 

34. Як досягнути прискорення ОЗ? 

35. За якими показниками оцінюється платоспроможність організації? 

Дайте їм характеристику. 

36. Як визначається коефіцієнт забезпеченості власними засобами? 



37. Розкрийте поняття "трудові ресурси", “працездатне населення”, 

“безробіття”.  

38. Які є види безробіття? 

39. Що відбувається на ринку праці? 

40. На основі чого здійснюється організація праці в будівництві?  

41. Розкрийте поняття "продуктивність праці". Назвіть методи і показники 

її вимірювання. Проаналізуйте недоліки і переваги кожного із них. 

42. Охарактеризуйте складові елементи тарифної системи. Обґрунтуйте 

доцільність її впровадження на підприємстві. 

43. Наведіть перелік відомих Вам  форм і систем оплати праці. Розкрийте 

їх методологічні особливості. 

44. Що таке коефіцієнти  трудової участі (КТУ) і трудового вкладу (КТВ)? 

45. Як формується фонд оплати праці? 

46. Сформулюйте та обґрунтуйте принципові вимоги до системи мотивації 

(в т.ч. грошової винагороди) на підприємстві. 

47. Розкрийте суть категорії "мотивація". Наведіть класифікацію 

традиційних методів мотивації. 

48. Охарактеризуйте систему управління трудовими ресурсами в 

будівельній організації. 

49. Дайте означення поняттям “інвестиції”, “капітальні вкладення”. 

50. Які існують види інвестицій? Дайте їм характеристику 

51. Основні елементи капіталовкладень. 

52. Джерела фінансування капіталовкладень. 

53. Розкрийте основні напрямки економічної ефективності науково-

технічного прогресу. 

54. Які існують види економічної ефективності науково-технічного 

прогресу. 

55. Дайте визначення поняттям “ефект” та “ефективність”. 

56. За допомогою яких показників оцінюється економічна ефективність 

виробничих інвестицій в умовах ринку? 

57. Як враховується фактор часу при оцінці економічної ефективності 

виробничих інвестицій? 

58. Що таке дисконтування? 

59. З яких складових визначається норма дисконту? 

60. Охарактеризуйте показники абсолютної  та порівняльної економічної 

ефективності капітальних затрат. 

61. Дайте визначення поняттям “строк окупності”, “норма рентабельності”, 

“індекс рентабельності”, “коефіцієнти загальної економічної 

ефективності інвестицій”, “інтегральний ефект”. 

62. Який показник застосовується при виборі найкращого варіанту, коли 

при порівнянні варіанти відрізняються один від одного інвестиційними 

вкладеннями та експлуатаційними витратами? 

63. Розкрийте методику вибору економічно доцільного варіанта вкладання 

інвестицій в об’єкти, які мають різні терміни служби? 



64. Розкрийте поняття "трудові ресурси", “працездатне населення”, 

“безробіття”.  

65. Які є види безробіття? 

66. Що відбувається на ринку праці? 

67. На основі чого здійснюється організація праці в будівництві?  

68. Розкрийте поняття "продуктивність праці". Назвіть методи і показники 

її вимірювання. Проаналізуйте недоліки і переваги кожного із них. 

69. Охарактеризуйте складові елементи тарифної системи. Обґрунтуйте 

доцільність її впровадження на підприємстві. 

70. Наведіть перелік відомих Вам  форм і систем оплати праці. Розкрийте 

їх методологічні особливості. 

71. Що таке коефіцієнти  трудової участі (КТУ) і трудового вкладу (КТВ)? 

72. Як формується фонд оплати праці? 

73. Сформулюйте та обґрунтуйте принципові вимоги до системи мотивації 

(в т.ч. грошової винагороди) на підприємстві. 

74. Розкрийте суть категорії "мотивація". Наведіть класифікацію 

традиційних методів мотивації. 

75. Охарактеризуйте систему управління трудовими ресурсами в 

будівельній організації. 

76. Які є види кошторисних нормативів за ступенем укрупнення? 

77. Які є кошторисні програми? 

78. В яких випадках розробляють індивідуальні кошторисні норми? 

79. Структура капітальних затрат. 

80. Які статті витрат відносяться до будівельних робіт, монтажних робіт? 

81. Склад прямих витрат. 

82. Як розраховується заробітна плата в складі прямих витрат? 

83. Які складові визначають кошторисну вартість матеріалів? 

84. Як розраховуються загальновиробничі витрати (ЗВВ)?  

85. Види статей ЗВВ. 

86. Що необхідно для складання одиничної розцінки? 

87. Які витрати входять до кошторисної вартості матеріалів? 

88. Як розраховується заробітна плата? 

89. Склад прямих витрат. 

90. Склад загальновиробничих витрат (ЗВВ). 

91. Скільки є груп ЗВВ? Що необхідно для складання локальних 

кошторисів? 

92. Які витрати розраховують в локальних кошторисах? 

93. Види локальних кошторисів. 

94. Об’єктний кошторис. 

95. В яких випадках і як складаються локальні кошторисні розрахунки? 

96. Види кошторисної документації. 

97. Що таке зведений кошторисний розрахунок ? 

98. Що необхідно для складання зведеного кошторисного розрахунку? 

99. З скількох глав складається зведений кошторисний розрахунок і які 

витрати підраховуються після них? 



100.  Як розраховується кошторисний прибуток? 

101. В яких випадках кошторисний прибуток не нараховується? 

102.  Як розподіляються адміністративні витрати? Як вони нараховуються? 

103. Що таке договірна ціна, її призначення ? 

104. Склад витрат договірної ціни і що необхідно для її складання? 

105. Види договірних цін. 
 

 


