
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 145. Гідроенергетика; 
2. Назва: Техніко-економічне обґрунтування гідроенергетичних об’єктів; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІХ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Яковлева-Гаврилюк О.М., к.т.н., доцент; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен 
бути здатним: 

• визначати розмір капіталовкладень, а також собівартість електроенергії та 
відпускний тариф електроенергії гідроелектростанцій; 
• обґрунтовувати оптимальні параметри ГЕУ і їх основного обладнання; 
• дисконтувати витрати і розраховувати основні техніко-економічні 
показники ГЕУ з урахуванням фактору часу; 
• визначати коефіцієнт ризику і надійність в гідроенергетиці; 
• аналізувати і приймати оптимальні рішення в умовах стохастичних 
процесів; 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

• Економіка енергетики; 
• Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики; 
• Гідроелектростанції, гідроакумулюючі електростанції та насосні 

станції; 
12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Основи техніко-економічних розрахунків в 

гідроенергетиці. 
Основні положення методики визначення ефективності капіталовкладень в 
гідроенергетику. Щорічні витрати, доход і прибуток ГЕС. Критерії 
фінансової і економічної ефективності капіталовкладень. Метод приведених 
затрат. Особливості техніко-економічного порівняння варіантів ГЕО. 
Особливості економічного обґрунтування ГАЕС. Врахування соціальних і 
екологічних факторів в техніко-економічному порівнянні варіантів. 
Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування основних параметрів 

ГЕО. 

Вибір основних параметрів ГЕС і ГАЕС. Техніко-економічне обґрунтування 
основного обладнання ГЕУ. Визначення витрат гідроенергетичної галузі у 
складі водогосподарського комплексу (ВГК). Компенсація збитків при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



створенні водогосподарського комплексу. Економічне обґрунтування рішень 
в умовах ризику і невизначеності; 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Енергетика. Історія, сучасність і майбутнє. Книга 5. Електроенергетика та 
охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в 
сучасному світі/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4  
2.Гидроэнергетика: Учебник для вузов/ Под ред. В.И.Обрезкова. — М.: 
Энергоатомиздат, 1988. — 512с. 
3.Гидроэнергетика и окружающая среда/ Под общ. ред. Ю.Ландау, 
Л.Сиренко: Монография. − К: Либра, 2004. — 484с. 
4.Экономика гидротехнического и водохозяйственного строительства. Учеб. 
для вузов/ Под общ.ред. Д.С.Щавелева. — М.: Стройиздат, 1986. — 423с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 
90 год.;  
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів;  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): письмовий в кінці ІХ семестру. 
Поточний контроль (60 балів): шляхом перевірки конспектів, розрахунків 
перевірки та захисту завдання. 
16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ                       Рябенко Олександр Антонович  
                                                                               д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 

1. Code: 145. Hydropower Engineering; 
2. Title: Feasibility study of hydropower facilities; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: ІІ (magister's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5

th; 
6. Semester when the discipline is studied: 9th; 
7. Number of established ECTS credits: 3,0; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Yakovleva-Havryliuk O.M., Candidate  of  Technical Sciences, Associate 
Professor; 
9. Results of studies: 
• to determine the size of investments, as well as the cost of electricity and the 
procured tariff for electricity of hydroelectric power stations; 
• to substantiate the optimal parameters of hydropower plants and their basic 
equipment; 
• to discount costs and to calculate the main technical and economic indexes of the 
hydropower plants taking into account the factor of time; 
• to determine the risk factor and reliability in the hydropower industry; 
• to analyze and make optimal solutions in conditions of stochastic processes; 
10. Forms of organizing classes: educational lesson, individual work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Energy Economics; 
• Energy resources and hydrological bases of hydropower; 
• Hydropower plants, hydro power storage plants and pumping plants; 
12. Course contents: 
Module 1. The concept of the capital of a power company. 
Fixed capital in power engineering. The concept  of fixed capital, its classification 
and structure. Fixed assets of energy enterprises. Amortization of fixed assets. 
Working capital in energy. Indexes of turnover of working capital.  
Module 2. Fundamentals of technical and economic calculations in hydropower. 

The main provisions of the methodology for determining the efficiency of 
investment in hydropower. Annual expenses, income and profits of hydroelectric 
plants. Criteria of financial and economic efficiency of investments. The method of 
reduced costs. Features of technical and economic comparison of variants of 
hydropower plants. Features of the economic substantiation of the hydro power 
storage plants. Consideration of social and environmental factors in the technical 
and economic comparison of variants; 
13. Recommended educational editions: 
1.Enerhetika. Istoriya, suchasnist’ i maybutnye. Knyha 5. Elektroenerhetika ta 
okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha. Funktsionuvannya enerhetiky v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



suchasnomu sviti / [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: 
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4 
2.Hidroénerhetika: Uchebnyk dlya vuzov / Pod red. V.I.Obrezova. - M .: 
Énergoatomizdat, 1988. - 512s. 
3.Hidroénerhetika i okruzhayushchaya sreda / Pod obshch. red. YU.Landau, 
L.Syrenko: Monohrafiya. K: Lybra, 2004. - 484s. 
4.Ékonomіka hіdrotekhnіcheskoho і vodokhozyaystvennoho stroytel’stva. Ucheb. 
dlya vuzov / Pod obshch.red. D.S.Shchaveleva. - M .: Stroiizdat, 1986. - 423s.; 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours Lectures, 14 hours Seminar, 60 hours Individual work. In all – 90 hours; 
Teaching methods: interactive lectures, elements of problem lecture, the use of 
multimedia tools, the implementation of an individual study and research problem 
in the form of an abstract; 
15. Forms and assessment criteria: 
Evaluation is made according to the 100-grade system. 
Final control (40 grades): written report at the end of the 5th semester. 
Current control (60 grades): by checking the notes, checking calculations and task 
protection. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the department HPE, TPE and HM, 
 doctor of technical science, professor    Riabenko A.A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


