
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.6  
2. Назва: Економіка галузі 
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: ___________________________ 

________________Кравченко Наталія Віталіївна, канд. техн. наук, доцент______________________ 
9. Результати навчання: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань в області 

економіки підприємств водопостачання та водовідведення, визначенні експлуатаційних витрат та 

тарифоутворенні в галузі, розвиток сучасного економічного мислення, вироблення уміння і навиків 

прийняття правильних рішень при організації господарської діяльності підприємства, оволодіння 

ефективними засобами господарського керівництва та використання отриманих знань в практичній 

діяльності. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи – 

тестові завдання, завдання до практичних занять, екзамен 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Водопостачання, 

Водовідведення, Санітарно-технічне обладнання будівель, Економіка в будівництві, Основи економіки 
12. Зміст курсу: Економічні основи господарювання на підприємствах водопостачання та 

водовідведення.  Основні та оборотні засоби систем водопостачання та водовідведення. Виробничі 

інвестиції. Кошторисна вартість систем водопостачання та водовідведення. Експлуатаційні витрати 

на підприємствах водопостачання та водовідведення. Формування тарифів на підприємствах 

водопостачання та водовідведення. Виробнича програма підприємств водопостачання та 

водовідведення. Трудові ресурси підприємств водопостачання та водовідведення. Фінансові ресурси 

та ефективність діяльності підприємств водопостачання та водовідведення. Бізнес-план.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кравченко Н.В. Економіка галузі: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. 8.092601" Водопостачання та 

водовідведення ". - Рівне: НУВГП, 2011. – 170 с.  

2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. посібник для студентів 

спеціальності „Водопостачання та водовідведення” вищих навчальних закладів. — Харків: ХНАМГ, 

2006. – 331 с. 

3. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: Навчальний посібник. 2 

вид., пероб. і доп. – Харків, ХНАМГ, 2010. – 392 с. 

4. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посіб.- К: ЦНЛ, 2006. – 384с. 

5. Соколов Л.И. Инвестиционное проектирование объектов и систем водоснабжения и 

водоотведения: Учебное пособие. – Вологда: ВоГТУ, 2002. – 47 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год.практичних занять, 72  год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, лекції з використанням мультимедійної презентації, лекції у 

формі діалогу, впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні завдання, розв’язання задач з їх 

обговоренням. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  усний в кінці 9 семестру.  

  Поточний контроль (60 балів): тестування, усне опитування, перевірка виконаних практичних 

завдань,  індивідуальні завдання.                
16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри теплогазопостачання, 

вентиляції та санітарної техніки                                           М.Д. Кізєєв, канд. техн. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.6. 
2. Title: Economy of water supply and  sewerage 
3. Type: Compulsory 

4. Higher education level: the second (master's degree)  

5. Year of study, when the discipline is offered: the 5th 

6. Semester when the discipline is studied: 9 

7. Number of established ECTS credits: 4 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kravchenko Nataliia 

Vitaliivna, Candidate of Engineering, associate professor.  
9. Results of studies: Forming the theoretical and practical knowledge system of the student in the field of 

economics of enterprises of water supply and sewerage, determination of operating costs and tariff formation 

in the industry, development of modern economic thinking, development of skills and abilities of making 

correct decisions in the organization of economic activity of the enterprise, mastery of effective means of 

economic management and use of the received knowledge in practice. 
10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures - test tasks, 

tasks for practical classes, exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Water supply", "Sewerage", "Sanitary 

equipment of buildings", "Economics in construction", "Fundamentals of the economy". 
12. Course contents: Economic bases of management at the enterprises of water supply and sewerage. 

Basic and circulating assets of water supply and sewage systems. Industrial investments. Estimated cost of 

water supply and sewage systems. Operating costs at water supply and sewage enterprises. Formation of 

tariffs at water supply and sewage enterprises. Production program of water supply and sewage companies. 

Labor resources of water supply and sewage enterprises. Financial resources and efficiency of the enterprises 

of water supply and drainage. A business plan. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kravchenko N.V. Economy of water supply and  sewerage: Tutorial manual. – Rivne: NUWEE, 2011. – 

p.170.  

2. Bardakov V.A. Бардаков В.А. Economy of water supply and  sewerage: Tutorial manual. – Kharkiv: 

KhNAUE, 2006. – p.331. 

3. Агаджанов Г.К. Economy of water supply and sewage enterprises: teaching manual. - 2nd edition, vers. 

and add. – Kharkiv, KhNAUE, 2010. –   p.392. 

4. Dolzhansky I.Z., Zahorna T.O. Business plan: technology development: Teaching. manual. - K: CSL, 

2006. - p.384. 

5. Sokolov L.I. Investment design of objects and systems of water supply and drainage: Textbook. - 

Vologda: VGTU, 2002. - p.47. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 24 hours, independent work – 72 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: elements of problem lecture, lectures using multimedia presentations, lectures in the 

form of a dialogue, the introduction of business and role-playing games, individual tasks, solving problems 

with their discussion. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam at the end of the 9th  semester. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, verification of accomplished practical tasks, individual 

tasks.     
16. Language of teaching: Ukrainian. 

         

Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


