
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 145. Гідроенергетика; 

2. Назва: Економіка енергетики; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: V; 

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 і аналізувати узагальнюючі і часткові показники використання 

основних фондів;  

• нормативні правила визначення собівартості електроенергії на 

електростанціях різного типу і в електромережах;  

• методику визначення показників використання основних фондів і 

показники оборотності обігових коштів в енергетиці;  

• методи розрахунку чисельності працюючих і продуктивності праці;  

• класифікацію і правила визначення величини прибутку енергокомплексів;  

• методи визначення ефективності господарських заходів в енергетиці; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  

• Вступ до спеціальності; 

• Екологія; 

• Основи податкового законодавства України;   

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Поняття капіталу енергетичного підприємства. 

Основний капітал в енергетиці. Поняття про основний капітал, його 

класифікація і структура. Основні фонди енергетичних підприємств. 

Амортизація основних фондів. Оборотний капітал в енергетиці. Показники 

оборотності обігових коштів.  

Змістовий модуль 2. Економічні основи функціонування енергетичного 

підприємства 

Трудові ресурси енергетичних підприємств. Визначення продуктивності 

праці і резерви її підвищення. Системи визначення заробітної плати. 

Колективний договір, галузева  і генеральна тарифна угода. Собівартість 

енергетичної продукції. Формування собівартості енергії на ТЕС, у 

котельнях, АЕС і енергетичних системах. Шляхи зниження собівартості 

енергетичної продукції. Ціноутворення в енергетиці. Тарифи на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



електроенергію. Прибуток і рентабельність в енергетиці. Економічна 

ефективність господарських заходів в енергетиці; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Сотник І.М. Економіка енергетики: 

навчальний посібник.  Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 238с. 

2. Долгов П.П., Гусев В.Н., Артюгина И.М. Сборник задач и деловые игры по 

экономике энергетики и управлению энергетическим производством: учеб. 

пособие для энергетич. спец. вузов/ под ред. П.П. Долгова. М: Высшая 

школа, 1991. 192с. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 (ПБО-7) «Основні 

засоби» (затверджено наказом Міністерства фінансів від 27.04.2000 р. №92). 

4. П(С)БО-8) «Нематеріальні активи» (затверджено наказом Міністерства 

фінансів від 18.10.1999 р. №242). 

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97. 

№ 283/97- ВР, зі змінами та доповненнями. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 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 V 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: Energy economics; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3

th
; 

6. Semester when the discipline is studied: 5th
; 

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 define and analyze common and partial indexes of the use of fixed capital; 

• to apply normative rules for determining the cost of electricity at power plants of 

different types and in power grids; 

•to apply a methodology for determining the use of fixed capital and indicators of 

turnover of working capital in the energy sector; 

• to apply methods for calculating the number of employees and labor productivity; 

• to know the classification and rules for determining the profit of power 

complexes; 

• to apply methods for determining the efficiency of economic measures in the 

energy sector; 

10. Forms of organizing classes: educational lesson, individual work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Introduction to the specialty; 

• Ecology; 

• Fundamentals of Tax Legislation of Ukraine; 

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. Economic fundamentals of the operation of a power plant. 
Labor resources of energy enterprises. Determination of labor productivity and 

reserves of its increase. Wage determination systems. Collective agreement, branch 

and general tariff agreement. Cost of energy products. Formation of the cost of 

energy at the TPP, in boiler houses, nuclear power plants and power systems. 

Ways to reduce the cost of energy products. Pricing in energy. Electricity tariffs. 

Profit and profitability in energy. Economic efficiency of economic measures in 

the energy sector; 

13. Recommended educational editions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mel’nyk L.H., Karintseva O.I., Sotnyk I.M. Ekonomika enerhetiki: navchal’nij 

posibnyk. Sumy: VTD «Universytets’ka knyha», 2006. 238s.  

2. Dolhov P.P., Husev V.N., Artyuhyna Y.M. Sbornik zadach I delovie ihry po 

ékonomike énerhetiki i upravleniju énerheticheskim proizvodstvom: ucheb. 

posobye dlya énerhetich. spets. vuzov/ pod red. P.P. Dolhova. M: Visshaya shkola, 

1991. 192s. 

3. Polozhennya (standart) bukhhalters’koho obliku №7 (PBO-7) «Osnovni zasoby» 

(zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv vid 27.04.2000 r. №92). 

4. P(S)BO-8) «Nematerial’ni aktivy» (zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv 

vid 18.10.1999 r. №242). 

5. Zakon Ukrayiny “Pro opodatkuvannya pributku pidpryyemstva” vid 22.05.97. 

№ 283/97- VR, zi zminamy ta dopovnennyamy; 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours Lectures, 16 hours Seminar, 58 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 5
th

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


