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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Програма вступного фахового випробування передбачає перевірку 

здатності до опанування навчальної програми освітнього ступеня «магістр» зі 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма 

«Організація та економіка будівництва» на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Мета випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки 

та підбір претендентів для навчання за ступенем «магістр». 

Завдання програми фахового вступного випробування – зорієнтувати 

вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені 

вступні завдання. 

Прийом на навчання за освітнім ступенем «магістр» здійснюється 

відповідно з Правилами прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури» у 2021 році. 

Для проведення випробування для прийому на навчання за ступенем 

«магістр» створюється фахова атестаційна комісія. 

Вступні фахові випробування проводяться шляхом складання іспиту (у 

вигляді тестування) у письмовій формі. 

Всі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового 

вступного випробування розглядаються та вирішуються апеляційною 

комісією. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ У РОЗРІЗІ ТЕМ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тема   1.  Будівельна організація як суб’єкт господарювання. 

Будівельна організація як виробничо-господарська одиниця. 

Організаційна єдність будівельних організацій. Майнова відповідальність. 

Економічна і юридична самостійність. 

 

Тема   2. Основні економічні моделі в діяльності будівельної фірми. 

Формування прибутку будівельної організації. Валовий доход, валовий 

прибуток, податки на прибуток. Виробничо-економічна модель діяльності 

будівельної організації. Фінансово-економічна модель.  

 

Тема   3. Капітал, активи,  персонал будівельної організації. 

Основні фонди. Оцінка основних фондів будівельної організації. Знос 

основних фондів. Ефективність основних фондів. Фондовіддача. Обігові 

фонди. Виробничі запаси. Система управління запасами. Продуктивність 

праці. Організація оплати праці. 

 

Тема  4. Ціноутворення і кошторисна справа у будівництві. 

Класифікація витрат будівельної організації. Кошторисна вартість і 

кошторисна собівартість. Групування витрат. Особливості формування 

собівартості. Планування виробничої собівартості будівельно-монтажних 

робіт. Інвесторська кошторисна документація. Склад інвесторської 

кошторисної документації. 

 

Тема   5. Фінансова діяльність будівельної організації. 

Сутність і функції фінансів. Формування фінансів будівельної 

організації. Прибуток будівельної організації. Фінансовий план будівельної 

організації. 

 

Тема 6. Інвестиційна та інноваційна діяльність будівельних 

організацій. 

Базові принципи інвестування. Методи розрахунку економічної 

ефективності інвестицій. Показники ефективності. Основні сфери інвестицій. 

Стадії інвестування. Прогнозування перспектив ринкової кон’юнктури щодо 

об’єктів. 

 

Тема 7. Результативність та економічна безпека будівельних 

організацій. 

Сутність і критерії економічної ефективності. Економічна ефективність 

нововведень. Визначення порівняльної економічної ефективності. Економічна 
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ефективність виробництва. Абсолютна економічна ефективність. 

Конкуренція. Банкрутство. 

 

Тема 8. Організація комплектного забезпечення будівництва 

конструкціями і матеріалами  

Комплекс робіт матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) 

будівництва. Товарний ринок будівельних матеріалів: державна система 

матеріальнотехнічного постачання і конкурентне ринкове середовище. 

Логістика як шлях оптимізації МТЗ будівництва. Функції органів матеріально-

технічного постачання в будівельних компаніях. Організаційна структура 

управління виробничо-технологічної комплектації (УВТК). Джерела 

постачання ресурсів на будівельний майданчик: замовник, генпідрядник, 

субпідрядник. Завдання будівельних організацій у сфері матеріально-

технічного забезпечення. Організаційні форми і принципи проведення 

закупівель. Проведення торгів. Робота з контрактами в процесі управління 

матеріальнотехнічним постачанням. Процес постачання ресурсів для об’єктів: 

планування, приймання, облік та відпускання. Система виробничо-

технологічної комплектації. Досвід комплектного забезпечення об’єктів. 

Переваги виробничо-технологічної комплектації.  

 

Тема 9. Організація парку будівельних машин і його експлуатація.  

Комплексна механізація будівельно-монтажніх робіт (БМР). Показники 

оцінки стану механізації робіт: рівень механізації робіт, рівень комплексної 

механізації робіт, показники забезпеченості механізмами будівництва, 

показники енергозабезпеченості. Організаційні форми експлуатації парку 

будівельних машин: переваги і недоліки. Лізинг в будівництві. Застосування 

засобів малої механізації (ЗММ). Нормативна база оснащення будівельних 

організацій засобами механізації, інструментом і інвентарем. Організаційні 

форми експлуатації ЗММ. Організація обліку використання будівельних 

машин на будмайданчику. Облік роботи машини на підставі змінних рапортів. 

Забезпечення безперебійної роботи будівельних машин і скорочення 

експлуатаційних витрат. Система планово-запобіжного технічного 

обслуговування і ремонту будівельних машин.  

 

Тема 10. Організація роботи транспорту в будівництві.  

Застосування транспорту в будівництві. Види транспорту, що 

використовують в будівництві, їх класифікація за характером перевезень, за 

напрямом переміщення вантажів. Спеціалізовані транспортні засоби в 

будівництві. Схеми організації зовнішніх перевезень. Вибір транспорту і 

організація його роботи. Вихідні данні для вибору транспорту: вантажообіг 

будівельного майданчика, потужність і стабільність вантажопотоків, дальність 

перевезень, умови вантажо-розвантажувальних робіт, можливість 

використання постійних шляхів, вартість перевезень. Визначення потрібної 

кількості транспортних засобів. Склад автотранспортних підприємств. 
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Напрями підвищення ефективності автомобільного транспорту в будівництві. 

Схеми організації перевезень будівельних вантажів. Техніко-економічні 

показники оцінки організації роботи автотранспорту. Особливість організації 

перевезень будівельних вантажів залізничним транспортом: переваги і 

недоліки. Організація роботи водним транспортом для будівництва споруд, що 

розташовані близько до водних шляхів. Види засобів для водного 

транспортування (баржі, пароплави, катери).  

 

Тема 11. Виробничо-економічний план будівельної організації.  

Етапи планування і типи планів будівництва. Методи планування. 

Способи скорочення тривалості робіт. Комунікативне середовище планування 

будівельного виробництва. Програмне забезпечення для планування і 

контролю робіт. Порівняльна характеристика програмних продуктів для 

планування і управління будівельними роботами. Річний план виробничо-

економічної діяльності. Вихідні данні, склад та призначення основних розділів 

річного плану. Планування виробничої програми. План розвитку і 

використання виробничої потужності. Планування технічного робвитку і 

підвищення економічної ефективності. Планування механізації. Планування 

власних капітальних вкладень. Планування матеріально-технічного 

забезпечення і комплектації. Фінансове планування і регулювання витрат в 

будівництві. Основні принципи контролю за витратами. Кошторис і грошові 

потоки. Розрахунок грошового потоку проекту будівництва. Аналіз грошового 

потоку. Системи контролю за виконанням кошторисів. Методи оцінки 

ефективності капіталовкладень.  

 

Тема 12. Організація оперативного планування виробництва.  

Види та зміст оперативних планів. Класифікакія оперативних планів. 

Структура показників місячного оперативного плану робіт майстра або 

виконроба, будівельно-монтажного управління, будівельного тресту. 

Тижневодобовий графік виробництва БМР, тижнево-добові графіки 

матеріальнотехнічного забезпечення, графіки потреби в будівельних 

матеріалах, конструкціях, виробах, графіки роботи будівельних машин, 

транспорту. Декадно-добові графіки. Зведений диспетчерський графік 

матеріальнотехнічного забезпечення. Організація розробки місячних 

оперативних планів. Вихідні данні для місячного оперативного плану. 

Нормативи, що використовуються при упорядкуванні оперативних планів. 

Форма місячного оперативного плану. Оперативне планування на основі 

тижнево-добових (декадно-добових) графіків виробництва робіт і 

матеріально-технічного забезпечення. Вихідні данні для складання тижнево-

добових планів. Форма тижнево-добового графіка. Контроль за виконанням 

оперативних планів. Диспетчерська система управління (диспетчеризація). 

Диспетчерська служба здійснює функції оперативного управління. Стадії 

диспетчеризації.  
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Тема 13. Організація системи контролю якості в будівництві.  

Поняття «якість» за міжнародними стандартами ISO (серії 9000-9004). 

Аспекти якості будівельної продукції. Якість для учасників будівництва: 

замовника, архітектора, підрядника (субпідрядників). Гарантії якості у 

будівництві. Групи показників, що відображають кількісні характеристики 

якості. Оцінка якості у будівництві. Зовнішній і внутрішній контроль за якістю 

будівельних матеріалів і БМР. Державні і відомчі органи зовнішнього 

контролю за якістю будівництва. Процес внутрішнього контролю будівельної 

організації за якістю будівництва. Документи, що складаються при здійсненні 

контролю за якістю будівництва. Прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. Робоча і Державна приймальна комісії з прийняття 

закінченого будівництвом об’єкту: склад комісій, що перевіряють. Форми 

документів, які пред’являються приймальним комісіям. Комплексна система 

управління якістю БМР. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 
 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій або електронній 

(у випадку необхідності проведення дистанційного вступу) формі та 

складається з тестової перевірки знань абітурієнтів. 

Кожний абітурієнт вносить в бланк для відповідей свої дані і протягом 
60 хвилин відповідає на тестові завдання. 

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати декілька варіантів 

відповідей, серед яких одна вірна. Загальна кількість тестових завдань 

становить 200, з яких вступнику задається 40. Кожна правильна відповідь 

оцінюється у 4 бали, невірна – 0 балів. 
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою 

від 100 до 200 балів. Особи, які набрали менше, ніж 100 балів (менше 15 

завдань), позбавляються права участі в конкурсному відборі.  

Для проведення вступного фахового випробування норма часу 

встановлюється не більше 1 астрономічної години (1,5 хвилини на одне 

тестове питання). 
За результатами вступного фахового випробування визначається 

сумарна кількість балів, на підставі якої приймальна комісія приймає рішення 

про участь вступника у конкурсі та рекомендацію для зарахування на навчання 

до ВСП «ІІНО КНУБА». 
 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 
Кількість вірних 

відповідей 

з 40 питань 

Оцінювання за 

шкалою 100-200 

балів 

Кількість вірних 

відповідей 

з 40 питань 

Оцінювання за 

шкалою 100-200 балів 

1 

не склав 

21 124 

2 22 128 

3 23 132 

4 24 136 

5 25 140 

6 26 144 

7 27 148 

8 28 152 

9 29 156 

10 30 160 

11 31 164 

12 32 168 

13 33 172 

14 34 176 

15 100 35 180 

16 104 36 184 

17 108 37 188 

18 112 38 192 

19 116 39 196 

20 120 40 200 
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