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Миколаїв – 2020 рік 



Варіант №1 

1. З яких частин складається ціноутворення? 

2. Що називають встановленням технічно - обґрунтованих норм витрат 

праці, машинного часу і матеріальних ресурсів на одиницю продукції? 

3. Якою буде норма виробітку трьох мулярів за сім змін при виконанні 

цегляної кладки стін з середнім архітектурним оформленням, якщо 

норма витрат праці становить 4 люд.-год. на І м3 кладки? 

 

 

 

Варіант №2 

1. Що називають сукупністю ресурсів, встановлену на прийнятий 

вимірник будівельних, монтажних робіт або конструкцій, виражену у 

натуральних величинах або у вигляді коєфіціентів? 

2. Вимоги до кошторисних нормативів. 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 12%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить 124 М/зміну. 

 

 

 

Варіант №3 

1. Яка головна функція кошторисних норм? 

2. Що називають нормою часу машин? 

3. Якою буде норма виробітку чотирьох мулярів за шість змін при 

виконанні цегляної кладки стін з середнім архітектурним 

оформленням, якщо норма витрат праці становить 5 люд.-год. на І м3 

кладки? 

 

 



Варіант №4 

1. Для чого призначені кошторисні норми? 

2. Що називають кількістю якісної продукції, яка повинна бути зроблена 

робітниками відповідної професії і кваліфікації в нормальних умовах 

праці за лімітований проміжок часу? 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 42%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить 158 М/зміну. 

 

 

 

Варіант №5 

1. Яким вимогам повинні відповідати кошторисні нормативи? 

2. Дати визначення норми продуктивності машини? 

3. Число робочих в ланці: 1 чол.- 6 розряд, 1 чол.- 5 розряд, 2 чол.-4 

розряд, 1 чол.- 2 разряд.  Виконують роботи по монтажу (Е5-1-8),  на 

що витрачається норма витрат праці 3,8 чол.-год. 

 

 

 

Варіант №6 

1. На які види поділяються кошторисні нормативи? 

2. Які повинні бути норми? 

3. Розрахувати загальновиробничі витрати на виконання комплексу робіт 

"Земляні роботи " за умови, що затрати праці робітників, задіяних на 

БМР складають 145 люд-год; затрати праці робітників, задіяних у 

керуванні машин - 680 люд-год. Заробітна плата становить відповідно - 

434 грн і 3060 грн.  

 

 



Варіант №7 

1. Склад, мета і призначення дисципліни «ціноутворення в  будівництві» 

2. Що називають нормою витрат праці? 

3. Число робочих в ланці: 1 чол.- 3 розряд, 2 чол.- 2 розряд.  Виконують 

роботи по покриттю покрівлі рулонними матеріалами (Е 73, п.3),  на що 

витрачається норма витрат праці 7,5 чол.-год.. Визначити норму часу на 

одну людину. 

 

 

 

Варіант №8 

1. Політика ціноутворення в будівництві. 

2. З яких частин складаються ресурсні елементні кошторисні норми? 

3. Визначити зменшення норми часу, якщо норма виробітку збільшиться 

на 25 %. 

 

 

 

 

 

Варіант №9 

1. Види кошторисних нормативів. 

2. Що характеризує норма витрат часу? 

3. Якою буде норма виробітку п’ятьох мулярів за вісім змін при виконанні 

цегляної кладки стін з середнім архітектурним оформленням, якщо 

норма витрат праці становить 5 люд.-год. на І м3 кладки? 

 



 

 

Варіант №10 

1. З яких частин складається ціноутворення? 

2. Що називають встановленням технічно - обґрунтованих норм витрат 

праці, машинного часу і матеріальних ресурсів на одиницю продукції? 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 23%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить  215  М/зміну. 

 

 

Варіант №11 

1. Що називають сукупністю ресурсів, встановлену на прийнятий 

вимірник будівельних, монтажних робіт або конструкцій, виражену у 

натуральних величинах або у вигляді коєфіціентах? 

2. Вимоги до кошторисних нормативів. 

3. Якою буде норма виробітку сіми мулярів за шість змін при виконанні 

цегляної кладки стін з середнім архітектурним оформленням, якщо 

норма витрат праці становить 7 люд.-год. на І м3 кладки? 

 

 

 

Варіант №12 

1. Яка головна функція кошторисних норм? 

2. Що називають нормою часу машин? 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 56%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить 198 М/зміну. 

 



 

Варіант №13 

1. Для чого призначені кошторисні норми? 

2. Що називають кількістю якісної продукції, яка повинна бути зроблена 

робітниками відповідної професії і кваліфікації в нормальних умовах 

праці за лімітований проміжок часу? 

3. Число робочих в ланці: 2 чол.- 6 розряд, 2 чол.- 5 розряд, 1 чол.-4 

розряд, 3 чол.- 2 разряд.  Виконують роботи по монтажу (Е5-1-8),  на 

що витрачається норма витрат праці 3,8 чол.-год. 

 

 

Варіант №14 

1. Яким вимогам повинні відповідати кошторисні нормативи? 

2. Дати визначення норми продуктивності машини? 

3. Розрахувати загальновиробничі витрати на виконання комплексу робіт 

"Земляні роботи " за умови, що затрати праці робітників, задіяних на 

БМР складають 158 люд-год; затрати праці робітників, задіяних у 

керуванні машин - 750 люд-год. Заробітна плата становить відповідно - 

434 грн і 3060 грн.  

 

 

 

Варіант №15 

1. На які види поділяються кошторисні нормативи? 

2. Які повинні бути норми? 

3. Число робочих в ланці: 3 чол.- 3 розряд, 5 чол.- 2 розряд.  Виконують 

роботи по покриттю покрівлі рулонними матеріалами (Е 73, п.3),  на що 

витрачається норма витрат праці 7,5 чол.-год.. Визначити норму часу на 

одну людину. 

 



Варіант №16 

1. Склад, мета і призначення дисципліни «ціноутворення в  будівництві» 

2. Що називають нормою витрат праці? 

3. Визначити зменшення норми часу, якщо норма виробітку збільшиться 

на 25 %. 

 

 

 

 

 

Варіант №17 

1. Політика ціноутворення в будівництві. 

2. З яких частин складаються ресурсні елементні кошторисні норми? 

3. Розрахувати загальновиробничі витрати на виконання комплексу робіт 

"Земляні роботи " за умови, що затрати праці робітників, задіяних на 

БМР складають 231 люд-год; затрати праці робітників, задіяних у 

керуванні машин - 760 люд-год. Заробітна плата становить відповідно - 

434 грн і 3060 грн.  

 

 

 

 

Варіант №18 

1. Види кошторисних нормативів. 

2. Що характеризує норма витрат часу? 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 16%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить 296 М/зміну. 



 

 

Варіант №19 

1. З яких частин складається ціноутворення? 

2. Що називають встановленням технічно - обґрунтованих норм витрат 

праці, машинного часу і матеріальних ресурсів на одиницю продукції? 

3. Розвантаження  вантажу (Е1-5) 5 т виконується з витратами часу 2,1 

чол-год.. Загальна вага 100 т. Визначити кошторисну продуктивність 

машини. 

 

 

 

Варіант №20 

1. Що називають сукупністю ресурсів, встановлену на прийнятий 

вимірник будівельних, монтажних робіт або конструкцій, виражену у 

натуральних величинах або у вигляді коєфіціентах? 

2. Вимоги до кошторисних нормативів. 

3. Розвантаження  вантажу (Е1-5) 7 т виконується з витратами часу 2,1 

чол-год.. Загальна вага 138 т. Визначити кошторисну продуктивність 

машини. 

 

 

 

Варіант №21 

1. Яка головна функція кошторисних норм? 

2. Що називають нормою часу машин? 

3. Визначити зменшення норми часу, якщо норма виробітку збільшиться 

на 59 %. 

 



 

Варіант №22 

1. Для чого призначені кошторисні норми? 

2. Що називають кількістю якісної продукції, яка повинна бути зроблена 

робітниками відповідної професії і кваліфікації в нормальних умовах 

праці за лімітований проміжок часу? 

3. Число робочих в ланці: 1 чол.- 3 розряд, 7 чол.- 2 розряд.  Виконують 

роботи по покриттю покрівлі рулонними матеріалами (Е 73, п.3),  на що 

витрачається норма витрат праці 5,5 чол.-год.. Визначити норму часу на 

одну людину. 

 

 

 

Варіант №23 

1. Яким вимогам повинні відповідати кошторисні нормативи? 

2. Дати визначення норми продуктивності машини? 

3. Розрахувати загальновиробничі витрати на виконання комплексу робіт 

"Земляні роботи " за умови, що затрати праці робітників, задіяних на 

БМР складають 361 люд-год; затрати праці робітників, задіяних у 

керуванні машин - 340 люд-год. Заробітна плата становить відповідно - 

434 грн і 3060 грн.  

 

 

 

Варіант №24 

1. На які види поділяються кошторисні нормативи? 

2. Які повинні бути норми? 

3. За даними нормативних спостережень прийнято зниження норм праці 

на 46%. Визначити, як зросте продуктивність праці, якщо діюча норма 

виробітку становить 529 М/зміну. 



 

Варіант №25 

1. Склад, мета і призначення дисципліни «ціноутворення в  будівництві» 

2. Що називають нормою витрат праці? 

3. Розвантаження  вантажу (Е1-5) 6 т виконується з витратами часу 3,6 

чол-год.. Загальна вага 268 т. Визначити кошторисну продуктивність 

машини. 

 

 

 

Варіант №26 

1. Політика ціноутворення в будівництві. 

2. З яких частин складаються ресурсні елементні кошторисні норми? 

3. Розрахувати загальновиробничі витрати на виконання комплексу робіт 

"Монтажні роботи " за умови, що затрати праці робітників, задіяних на 

БМР складають 169 люд-год; затрати праці робітників, задіяних у 

керуванні машин - 426 люд-год. Заробітна плата становить відповідно - 

434 грн і 3060 грн.  

 

 

 

Варіант №27 

1. Види кошторисних нормативів. 

2. Що характеризує норма витрат часу? 

3. Число робочих в ланці: 2 чол.- 6 розряд, 1 чол.- 5 розряд, 5 чол.-4 

розряд, 1 чол.- 2 разряд.  Виконують штукатурні роботи,  на що 

витрачається норма витрат праці 2,6 чол.-год. 

 

 

 



1. Базова 

 

1.Державні будівельні норми України ДБН Д. 1.1.-1-2000. 

 Правила визначення вартості будівництва. 

2.Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні робот  (РЕКН) (ДБН Д2.2-1999) 

3.  ДБН А.3.1.-5-96. Організація будівельного виробництва. 

4. ДБН Д.2.7.-2000. Ресурсні елементні кошторисні норми  експлуатації  будівельних   машин 

і механізмів. (РЕКНЕМ). 

5.Поточні одиничні розцінки. К., 2000. 

6.Ціноутворення в будівництві. Збірники офіційних документів та роз'яснень. К., Інпроект за 2000-

2004 р.р. 

2.Допоміжна. 

 

1. Ціноутворення в будівництві. Конспект лекцій НМЦ по підготовці  молодих  спеціалістів. К., 2004 р. 

2. Беловол  В. В. Нормування праці та кошториси в будівництві - Суми;  

        ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

(Навчально-методичний комплекс або його елементи із зазначенням електронної адреси, 
корисні ресурси Інтернету із зазначенням адреси сайту) 

 

1.  Навчально-методичний комплекс – www.mbk.mk.ua 

2. корисні ресурси Інтернету - http://magak.ru/ 

 

 

 

http://www.mbk.mk.ua/

