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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни "Економіка галузі"  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія 

(водопостачання та водовідведення)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 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. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка галузі» є складовою 

частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія (водопостачання та 

водовідведення)». Отримані під час вивчення дисципліни знання є  

невід’ємним складником формування професійної компетентності і 

базуються на попередньому вивченні дисциплін “Водопостачання”, 

“Водовідведення”, “Санітарно-технічне обладнання будівель”, ,,Основи 

економіки”. Вивчення курсу передбачає цілеспрямовану роботу над 

вивченням спеціальної літератури, активну роботу на лекціях, практичних 

заняттях, самостійну роботу та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  
Анотація 

 Вивчення дисципліни “Економіка галузі” є невід’ємним складником 

формування професійної компетентності студентів.  Курс  носить 

міждисциплінарний характер та є одним із способів поєднання курсів 

гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів.  
Ключові слова: експлуатаційні витрати, тарифи, собівартість, 

прибуток, інвестиції, економічне порівняння, водопопостачання, 

водовідведення. 
Аbstract 

Study of the discipline "Economics of water supply and sewerage" is 

considered to be an integral component of formation of professional 

competence of the students. 

It is a cross-disciplinary course and thus is one of the ways in bridging the 

gap between language and content specific instruction. 
Key words: operational expenses, tariffs, cost, profit, investment, 

economic comparison, water supply, sewerage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, 

освітньо-кваліфіка-

ційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна 

форма  

заочна 

форма 

Кількість 

кредитів — 4  

Галузь знань 19 

"Архітектура та  

будівництво" 

 

Нормативна 

Спеціальність 192 

«Будівництво та 

цивільна інженерія»  

Модулів – 1 
 

 

 

 

Спеціалізація —  

Водопостачання та 

водовідведення 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 5 

5-ий 6-ий 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Семестр 

9-ий 11-ий 

Лекції 

 

Загальна 

кількість 

годин – 120 

24 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи студента – 

6 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

24 год. 10 год. 
Лабораторні  

- - 
Самостійна робота 

72 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання  

- - 
Вид контролю: 

екзамен екзамен 
Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить:  

− денна форма навчання - 40 % до 60 %; 

− заочна форма навчання - 10 % до 90 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни "Економіка галузі" є формування у 

майбутніх фахівців умінь і знань в області економіки підприємства, 

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 фахівців з водопостачання та водовідведення.  

Основні завдання навчальної дисципліни “Економіка галузі” -  це 

теоретична і практична підготовка студентів з питань:  

- дослідження економічної системи підприємств водопостачання та 

водовідведення; 

- економічної оцінки діяльності підприємств водопостачання та 

водовідведення; 

- визначення експлуатаційних витрат на підприємствах водопостачання та 

водовідведення; 

- формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення; 

- ціноутворення у будівництві об'єктів водопостачання та водовідведення; 

- визначення економічної ефективності капітальних вкладень та техніко-

економічне обґрунтування інвестицій. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- теорію і практику господарювання на рівні підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства;  

- способи формування і використання виробничого потенціалу, 

взаємодію всіх видів ресурсів, організацію і ефективність 

господарської та інших видів діяльності; 

- складові експлуатаційних витрат на послуги водопостачання та 

водовідведення; 

- порядок ціноутворення на підприємствах водопостачання та 

водовідведення; 

- інвесторську кошторисну документацію; 

- показники економічної та екологічної ефективності капітальних 

вкладень; 

- порядок складання бізнес-плану. 
вміти:  

- проводити аналіз роботи систем водопостачання та 

водовідведення за економічними показниками; 

- розробляти інвесторську кошторисну документацію;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- визначати собівартість послуг водопостачання та 

водовідведення; 

- визначати ефективність інвестування в системи 

водопостачання та водовідведення. 
 

3. Програма навчальної дисципліни  
Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. Економічні основи господарювання та його 

результати 

Тема 1. Економічні основи господарювання на підприємствах 

водопостачання та водовідведення.   

Підприємство та його функціонування в умовах ринку. Особливості 

підприємств водопостачання та водовідведення. Поняття про 

господарський розрахунок та його принципи. Форма господарювання 

підприємства. Розподіл прибутку на підприємстві. Рентабельність, її 

види та показники.  
Тема 2. Основні засоби систем водопостачання та водовідведення. 

Поняття про основні засоби. Облік та оцінка основних засобів. Знос 

основних засобів. Амортизація основних засобів. Ремонт основних 

засобів. Відтворення основних засобів. Показники руху, стану та 

використання основних засобів на підприємствах водопостачання та 

водовідведення. Шляхи підвищення ефективності використання 

основних засобів. 
Тема 3. Оборотні засоби систем водопостачання та водовідведення.  

Поняття про оборотні фонди, фонди обігу та оборотні засоби. 

Кругообіг оборотних засобів. Нормування оборотних засобів. Види 

запасу оборотних засобів. Джерела утворення оборотних засобів. 

Показники використання оборотних засобів. Шляхи прискорення 

оборотності оборотних засобів. 
Змістовий модуль 2. Інвестиції 

Тема 4. Виробничі інвестиції.  

Інвестиції, їх види, характеристика. Планування капітальних вкладень, 

джерела фінансування капітальних вкладень. Інвестиційне 

проектування об'єктів і систем водопостачання та водовідведення. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності. Джерела фінансування 

інвестиційних проектів систем водопостачання та водовідведення. 

Етапи підготовки і реалізації інвестиційного проекту. Показники 

економічної ефективності виробничих інвестицій. Екологічна 

ефективність інвестицій в підприємства водопостачання та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

водовідведення.  
Тема 5. Кошторисна вартість систем водопостачання та 

водовідведення.  

Будівельне проектування. Система ціноутворення в будівництві систем 

водопостачання та водовідведення. Правила складання і оформлення 

кошторисної документації. Кошторисна вартість будівництва систем 

водопостачання та водовідведення. Договірна ціна будівництва.  
Змістовий модуль 3. Експлуатаційні витрати систем водопостачання 

та водовідведення 
Тема 6. Експлуатаційні витрати на підприємствах водопостачання та 

водовідведення. 

Витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Поняття 

про собівартість послуг водопостачання та водовідведення. 

Класифікація і групування витрат. Шляхи зниження собівартості 

послуг водопостачання та водовідведення.  

Тема 7. Порядок ціноутворення на підприємствах водопостачання та 

водовідведення.  

Методика формування тарифів. Порядок формування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення. Загальні вимоги до 

формування тарифів на централізоване водопостачання  та 

водовідведення. Коригування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення.  

Змістовий модуль 4. Планування виробничої програми підприємств 

водопостачання та водовідведення 
Тема 8. Виробнича програма підприємств водопостачання та 

водовідведення.  

Виробнича програма водопроводу. Виробнича програма 

водовідведення. Ефективність використання виробничих потужностей. 
Тема 9. Трудові ресурси підприємств водопостачання та 

водовідведення.  

Трудові ресурси. Планування чисельності працівників. Оплата праці. 

Продуктивність праці. 
Змістовий модуль 5. Фінансова діяльність підприємств 

водопостачання та водовідведення 
Тема 10. Фінансові ресурси та ефективність діяльності підприємств 

водопостачання та водовідведення.  

Фінансові ресурси підприємства. Фінансові результати підприємства. 

Показники діяльності та фінансового стану підприємств 

водопостачання та водовідведення. Ефективність виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грошові потоки на підприємстві. 
Тема 11. Бізнес-план.  

Поняття про бізнес-планування. Вимоги до бізнес-плану. Складові 

бізнес-плану. Особливості бізнес-планування підприємств 

водопостачання та водовідведення. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

всьо-

го 

в тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Економічні основи господарювання 

на підприємствах ВіВ  
6 2    4 

Тема 2. Основні засоби систем  ВіВ 8 2 2   4 

Тема 3. Оборотні засоби систем  ВіВ 8 2 2   4 

 Разом за змістовим модулем 1 22 6 4   12 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Виробничі інвестиції 10 2 4   4 

Тема 5. Кошторисна вартість систем  ВіВ 10 2 4   4 

 Разом за змістовим модулем 2 20 4 8   8 

Змістовий модуль 3 
Тема 6. Експлуатаційні витрати на 

підприємствах  ВіВ 
20 4 6   10 

Тема 7. Порядок ціноутворення на 

підприємствах  ВіВ 
20 4 4   12 

Разом за змістовим модулем 3 40 8 10   22 

Змістовий модуль 4 
Тема 8. Виробнича програма підприємств  

ВіВ 
11 1    10 

Тема 9. Трудові ресурси підприємств  ВіВ 11 1    10 
Разом за змістовим модулем 4 22 2    20 

Змістовий модуль 5 
Тема 10. Фінансові ресурси та ефективність 

діяльності підприємств ВіВ 
9 2 2   5 

Тема 11. Бізнес-план 7 2    5 
 Разом за змістовим модулем 5 16 4 2   10 

Всього годин 120 24 24   72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Заочна форма навчання 

всьо-

го 

в тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Економічні основи 

господарювання на підприємствах ВіВ  
10     10 

Тема 2. Основні засоби систем  ВіВ 9  1   8 

Тема 3. Оборотні засоби систем  ВіВ 11  1   10 

 Разом за змістовим модулем 1 30  2   28 
Змістовий модуль 2 

Тема 4. Виробничі інвестиції 11  1   10 

Тема 5. Кошторисна вартість систем  ВіВ 8,5 0,5 2   6 

 Разом за змістовим модулем 2 19,5 0,5 3   16 
Змістовий модуль 3 

Тема 6. Експлуатаційні витрати на 

підприємствах  ВіВ 
14,5 0,5 2   12 

Тема 7. Порядок ціноутворення на 

підприємствах  ВіВ 
12,5 0,5 2   10 

Разом за змістовим модулем 3 27 1 4   22 

Змістовий модуль 4 
Тема 8. Виробнича програма підприємств  

ВіВ 
12     12 

Тема 9. Трудові ресурси підприємств  ВіВ 12     12 

Разом за змістовим модулем 4 24     24 

Змістовий модуль 5 
Тема 10. Фінансові ресурси та 

ефективність діяльності підприємств ВіВ 
9,5 0,5 1   8 

Тема 11. Бізнес-план 10     10 

 Разом за змістовим модулем 5 19,5 0,5 1   18 

Всього годин 120 2 10   108 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Визначення показників руху, стану та 

використання основних засобів на підприємствах 

ВіВ, визначення амортизаційних відрахувань 

2 1 

2 Визначення показників використання оборотних 

засобів 
2 1 

3 Визначення доцільності інвестицій у галузь 

водопровідно-каналізаційного господарства та 

економічної ефективності виробничих інвестицій 

4 2 

4 Визначення кошторисної вартості будівництва 

систем ВВ 
4 2 

5 Визначення експлуатаційних витрат систем 

водопостачання та водовідведення 
6 2 

6 Визначення тарифів на послуги водопостачання 

та водовідведення 
4 1 

7 Визначення показників фінансового стану 

підприємств ВВ 
2 1 

 Разом 24 10 
 

6. Завдання для самостійної роботи 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 24 години – підготовка до аудиторних занять; 24 години – 

підготовка до контрольних заходів; 24 години – підготовка питань, які 

не розглядаються під час аудиторних занять, а саме: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Розподіл прибутку на підприємствах водопостачання та 

водовідведення 
4 

2 Шляхи зниження собівартості послуг підприємств 

водопостачання та водовідведення 
4 

3 Методика тарифоутворення в галузі житлово-

комунального господарства 
4 

4 Формування двоставкових тарифів 4 
5 Методика визначення чисельності працівників на 

підприємствах водопостачання та водовідведення 
4 

6 Бізнес-планування на підприємствах водопостачання та 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

водовідведення 
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7. Методи навчання 
1. Лекційний курс проводиться із використанням мультимедійних 
презентацій та дискусійним обговоренням проблемних питань. 
2. Практичні заняття проводяться із застосуванням необхідних 
роздаткових матеріалів, електронних та паперових версій навчальних, 
методичних та довідкових літературних джерел у форматах PDF, DOC, 
а також прикладів реальних бізнес-планів водоканалів. 
3. Методи активного навчання передбачають розгляд та аналіз 
проблемних ситуацій, вирішення яких пов’язане з вибором 
оптимальних рішень з кількох альтернативних варіантів,  а також 
розв’язання задач з їх обговоренням. 
4. Консультації. 
5. Самостійна робота студентів. 

 
8. Методи контролю 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль знань студентів (60 балів) передбачає оцінку 

систематичності та активності роботи на лекціях і практичних 

заняттях та тестування за двома змістовими модулями. Підсумковий 

контроль знань (40 балів) - екзамен. 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 

- підготовка та презентація міні-лекції; 

-  тестування. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

 

Сума Змістовий 

модуль 1 
Змістовий модуль 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 
40 100 

5 5 5 6 6 8 7 4 4 5 5 
 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 відмінно 
82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 
1. 056-241 Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Економіка 

галузі” студентами спеціальності 8.092601 „Водопостачання та 

водовідведення” денної та заочної форм навчання / Н.В. Кравченко, 

В.С. Кравченко. – Рівне: НУВГП, 2009. - 24 с. 

2. 056-273 Методичні вказівки до виконання практичних занять з 

дисципліни “Економіка галузі” та економічної частини у курсовому і 

дипломному проектуванні (магістерській роботі) для студентів 

спеціальності 8.092601 "Водопостачання та водовідведення" усіх форм 

навчання / Н.В. Кравченко, В.С. Кравченко – Рівне: НУВГП, 2010. – 40 

с. 

3. Кравченко Н.В. Економіка галузі: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. 

8.092601" Водопостачання та водовідведення ". - Рівне: НУВГП, 2011. 

– 170 с./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2115/ 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Бардаков В.А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. 

посібник для студентів спеціальності „Водопостачання та 

водовідведення” вищих навчальних закладів. — Харків: ХНАМГ, 

2006. – 331 с. 

2. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних 

підприємств: Навчальний посібник. 2 вид., пероб. і доп. – Харків, 

ХНАМГ, 2010. – 392 с. 

3. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки: 

Навч. посіб.- К: ЦНЛ, 2006. – 384с. 

4. Соколов Л.И. Инвестиционное проектирование объектов и систем 

водоснабжения и водоотведения: Учебное пособие. – Вологда: ВоГТУ, 

2002. – 47 с. 
Допоміжна 

1. ДБН Д 1.1.-1-2013. Правила визначення вартості будівництва. - 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. – К., 2013. 

2. Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення. - Постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 

302 від 10.03.2016. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0593-16/page/ 

3. Социально-экономические аспекты водоснабжения и водоотведения 

// Сантехника. – 2007. - №1. 

4. Энциклопедия начинающего предпринимателя: Практические 

рекомендации / Под ред. В.М. Емельянова. – М.: Бук-пресс, 2006. – 

816 с. 

Минх Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник.- Львів, 

2000.- 240 с. 

5. Македон В.В. Бізнес-планування: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2009. – 

236 с. 

6. Тарасюк Г.М.Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз: 

Навч.посібник. - Київ: Каравела, 2006. – 280 с. 

7. Господарський кодекс України. Із змінами та доповненнями (2005-

2017). 

8. Податковий кодекс України. Із змінами та доповненнями (2011-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017). 

 

 

12. 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/ 

 

 

 

 

 

 

         Розробник:                                                           Кравченко Н.В. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


