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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS:  3 
 

 

Для всіх спеціальностей 

НУВГП 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

Модулів: 1 5-й 

Змістових модулів: 1 Семестр 

Загальна кількість 

годин: 90  
10-й 

Тижневих годин: 6 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –  4 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

 

 

Лекції 

10 год. 

Практичні, семінарські 

- 

Лабораторні 

20 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи становить - 

33% до 67%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни "Автоматизація техніко-економічних розрахунків" – отримання 

знань та вмінь в області економіки проектування, будівництва та експлуатації 

будівель і споруд, використання сучасних програмних комплексів з розрахунку 

техніко-економічних показників, розвиток сучасного економічного мислення, 

вироблення уміння і навиків прийняття правильних рішень при виборі оптимальних 

варіантів рішень та використання отриманих знань в практичній діяльності.  

 

Завдання, що мають бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, - це 

теоретична і практична підготовка студентів з питань:  

- ціноутворення на стадії проектування об'єктів; 

- ціноутворення на стадії будівництва об'єктів; 

- ціноутворення на стадії експлуатації об'єктів; 

- основні положення та вимоги державних стандартів до складання інвесторської 

кошторисної документації на будівництво об'єктів; 

- автоматизація розрахунку техніко-економічних показників об'єктів; 

- визначення економічної ефективності капітальних вкладень в об'єкти; 

- техніко-економічне обґрунтування інвестицій; 

- економічна оцінка діяльності об'єктів в процесі їх експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
− теорію і практику розрахунку техніко-економічних показників на стадіях 

проектування, будівництва та експлуатації об'єктів;  

− порядок ціноутворення в галузі житлово-комунального сектору; 

− показники економічної та екологічної ефективності капітальних вкладень; 

− вимоги нормативних документів до проектування і будівництва об'єктів 

житлово-комунального господарства; 

−  методику визначення вартості об'єктів житлово-комунального сектору із 

застосуванням сучасних автоматизованих програмних комплексів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
- використовувати результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та 

діючі методики і нормативні документи, виконувати розрахунки вартості робіт на 

стадіях проектування і будівництва; 

- за допомогою автоматизованого робочого місця, використовуючи нормативну і 

довідкову літературу, розробляти інвесторську кошторисну документацію на 

будівництво споруд і об'єктів; 

- визначати техніко-економічні показники об'єктів житлово-комунального 

господарства; 

- визначати експлуатаційні показники об'єктів та розробляти їх еколого-

економічну оцінку; 

- аналізувати вплив змін техніко-економічних показників на діяльність об'єктів 

житлово-комунального господарства. 

 

Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

програмами підготовки магістрів. 
 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Техніко-економічні показники на стадіях проектування, будівництва та 
експлуатації об'єктів.  
Основні техніко-економічні показники на стадії проектування. Основні техніко-

економічні показники на стадії будівництва. Основні техніко-економічні показники 

на стадії експлуатації. 

Тема 2. Автоматизовані програмні комплекси для визначення вартості об'єктів 
будівницва. 
Основні програмні комплекси для складання кошторисної документації та їх 

характеристика. 

Тема 3. Методика визначення вартості об'єктів житлово-комунального сектору 
із застосуванням сучасних автоматизованих програмних комплексів.  
Визначення кошторисної вартості будівництва об'єктів житлово-комунального 
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сектору. Визначення договірної ціни будівництва. 

Тема 4. Експлуатаційні показники об'єктів житлово-комунального сектору та 
методика їх визначення.  
Експлуатаційні витрати на об'єктах житлово-комунального сектору. Калькулювання 

собівартості послуг на об'єктах житлово-комунального сектору. Шляхи зменшення 

собівартості послуг за рахунок впровадження заходів щодо енергозбереження. 

Тема 5. Тарифоутворення в житлово-комунальному секторі.  
Методика визначення тарифів, застосування автоматизованих систем розрахунку.  

Ефективність тарифної політики на підприємствах житлово-комунального 

господарства. 

Тема 6. Автоматизація техніко-економічних обгрунтувань вибору варіантів.  
Критерії вибору проектних рішень. Визначення оптимальних варіантів проектних 

рішень. Визначення еколого-економічної оцінки проектів. Визначення економічного 

ефекту від впровадження заходів щодо енергозбереження.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем         
Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Техніко-економічні 

показники на стадіях 

проектування, будівництва та 

експлуатації об'єктів 

14 2    12 

Тема 2. Автоматизовані програмні 

комплекси для визначення вартості 

об'єктів будівницва 

10 2  2  6 

Тема 3. Методика визначення 

вартості об'єктів житлово-

комунального сектору із 

застосуванням сучасних 

автоматизованих програмних 

комплексів 

21 1  12  8 

Тема 4. Експлуатаційні показники 

об'єктів житлово-комунального 

сектору та методика їх визначення 

15 2  3  10 

Тема 5. Тарифоутворення в 

житлово-комунальному секторі 

15 1    14 

Тема 6. Автоматизація техніко-

економічних обгрунтувань вибору 

варіантів 

15 2  3  10 

Всього годин 90 10 - 20 - 60 
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5. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою 

програмного комплексу АВК-5. Основні принципи роботи. 

Складання інвесторської кошторисної документації 

6 

2 Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою 

програмного комплексу «Будівельні Технології Кошторис». 

Основні принципи роботи. Складання інвесторської 

кошторисної документації 

2 

3 Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою 

програмного комплексу ІВК «Інпроект – Випуск 

Кошторисів». Основні принципи роботи. Складання 

інвесторської кошторисної документації  

2 

4 Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою 

програмного комплексу ІВК «Експерт-Кошторис». Основні 

принципи роботи. Складання інвесторської кошторисної 

документації  

2 

5 Автоматизація кошторисних розрахунків за допомогою 

програмних комплексів АКР-2, АКР-3, «Авто-кошторис», 

«Тендер Контракт – Інтелектуальні Будівельні Кошториси» 
2 

6 Визначення експлуатаційних витрат на послуги у житлово-

комунальному секторі 
3 

7 Визначення оптимальних варіантів рішень за техніко-

економічними показниками 
3 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Техніко-економічні показники на стадіях 

проектування, будівництва та експлуатації об'єктів. 

12 

2 Тема 2. Автоматизовані програмні комплекси для 

визначення вартості об'єктів будівницва. 

6 

3 Тема 3. Методика визначення вартості об'єктів 

житлово-комунального сектору із застосуванням 

сучасних автоматизованих програмних комплексів. 

8 

4 Тема 4. Експлуатаційні показники об'єктів житлово-

комунального сектору та методика їх визначення 

10 

5 Тема 5. Тарифоутворення в житлово-комунальному 

секторі 

14 

6 Тема 6. Автоматизація техніко-економічних 

обгрунтувань вибору варіантів 

10 

 Разом 60 
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7. Методи навчання 
 

Під час лекційних та лабораторних занять передбачається розгляд та аналіз 

проблемних ситуацій, вирішення яких пов’язане з вибором оптимальних рішень з 

кількох альтернативних варіантів, дискусійне обговорення проблемних питань, 

використовуються мультимедійні презентації та навчальні відеофільми. На 

лабораторних заняттях та під час виконання самостійних завдань використовуються 

персональні комп'ютери, прикладні комп'ютерні програми, електронні та паперові 

версії навчальних, методичних та довідкових літературних джерел у форматах PDF, 

DOC, DJVU. 

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється  

такими способами: 

- з лекційного матеріалу та самостійної роботи – шляхом усного опитування 

і перегляду конспектів лекцій, а також проведенням модульного тестування (в 

одному варіанті завдання 20 тестових питань, що охоплюють всі теми курсу); 

- з лабораторних занять – шляхом перевірки виконаних на комп'ютері 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий семестровий контроль у формі недиференційованого заліку 

проводиться за результатами поточного контролю.  

Засобами діагностики успішності навчання студентів є тестові завдання для 

системи автоматизованого тестування, що складаються з тестових питань закритої 

форми з однією правильною відповіддю із трьох запропонованих. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Основними критеріями оцінювання, що характеризують рівень 

компетентності студента, при здійсненні поточного і підсумкового контролю з 

дисципліни є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни; 

- вміння аналізувати яявища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку та розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час виконання індивідуальних 
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робіт на лабораторних заняттях; 

- вміння аналізувати достовірність отриманих результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

лабораторних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % 

від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

12 12 40 12 12 12 0-100 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни виставляються студентам за 

сумарною кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного і 

підсумкового контролів. Конвертація кількості набраних балів в оцінки національної 

шкали здійснюється відповідно ди нижченаведеної таблиці. 

 

Шкала оцінювання: ЄКТС та національна 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 

82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Позитивні оцінки («зараховано») виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного і підсумкового 

контролів не менше 60 балів. 

 

10. Методичне забезпечення 
 

1. Пакети тестових завдань за кожною темою і в цілому за всім курсом 

дисципліни. 

2. Завдання до лабораторних занять за відповідними темами. 

 
Рекомендована література 

 
Базова 

1. Полтавець М.М., Савеленко Г.В., Онищук М.С. Автоматизація планово-

економічних розрахунків. Навчальний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2015. – 

144 с. 

2. Козловський В.О. Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в 

дипломних проектах і роботах. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 75 

с. 

3. Мамаєва, Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування 

в будівництві». – Х.: ХНАМГ, 2009. – 108 с. 

 
Допоміжна 

1. ДБН А.2.2.1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 

– К.: Держбуд України, 2003. 

2. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – К.: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, 2014. 

3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва. – К.: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, 2013. 

4. Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем 

теплопостачання населених пунктів України. – К., Мінбуд України. – Наказ № 147 

від 26.04.2006. 

5. Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 "Про затвердження Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення". 

6. Постанова НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води». 

7. Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування 

природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного 

стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 

2517. 
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Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua/ 

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nerc.gov.ua 

8. http://avk5.com.ua – сайт розробників програми АВК. 

 

 

 

 
 

Розробник                                                                              Н.В. Кравченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


