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3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни: формування поглиблених системних знань і надання розуміння 
методології розроблення, оцінювання та експертизи кошторисної документації на всіх етапах 
інвестиційного процесу на об'єктах ЖКГ із використанням програмного комплексу АВК-5. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад ціноутворення в житлово-
комунальному господарстві та будівництві при виконанні капітальних, поточних ремонтів, 
реконструкції; набуття практичних навичок розрахунку та перевірки кошторисно-договірної 
документації для всіх учасників інвестиційного процесу в системі ЖКГ з використанням 
програмного комплексу АВК-5. 

Пререквізити дисципліни: навчальна дисципліна «Ціноутворення та експертиза 
кошторисної документації ЖКГ» базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні 
дисциплін: «Будівельне матеріалознавство», «Архітектура будівель і споруд», «Технологія 
будівельного виробництва», «Економіка будівництва», «Організація будівництва». 

Постреквізити дисципліни: 
1. Підготовка до підсумкової атестації; 
2. Доступ до навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 
Компетентності (відповідно до освітньо-професійної програми «Міське та комунальне 

господарство» СВО ПДАБА – 192мп – 2019). 
Інтегральна компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру і практичні проблеми у професійній діяльності 
в галузі будівництва та цивільної інженерії, з поглибленим вивчення проблем, пов’язаних із 
організацією і управлінням міським та комунальним господарством, впровадженням 
енергозберігаючих технологій при експлуатації будівель і споруд, що передбачає проведення 
досліджень та впровадження новацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК1 – здатність абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; 
ЗК5 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК7 – здатність до оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Професійні компетентності: 
ПКВ19 – знання економічних аспектів управління багатофункціональними житловими 

комплексами; 
ПКВ20 – вміння формулювати бюджет на утримання багатофункціональних житлових 

комплексів; 
ПКВ21 – знання особливостей фінансування і кредитування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ). 
Заплановані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати і вміти: 
ПРВ15 – користуючись нормативною та технічною літературою, формувати бюджету на 

утримання багатоповерхових будівель із урахуванням особливостей фінансування і 
кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

Методи навчання: практичний (досліди, вправи); наочний (ілюстрації, демонстрації, 
спостереження); словесний (пояснення, роз’яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, 
дискусія); робота з книгою (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд, цитування, 
складання плану, конспектування). 

Форми навчання: колективні, групові, індивідуальні заняття. 
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4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього л п лаб с/р 
Змістовий модуль 1. Основи ціноутворення та експертизи 

кошторисної документації ЖКГ 
1. Склад та зміст проектної документації на будівництво 6 2 2 - 2 
2. Правила визначення вартості будівництва 6 2  - 4 
3. Визначення прямих витрат у вартості будівництва 8 2 2 - 4 
4. Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та 
прибутку у вартості будівництва 6 2  - 4 

5. Визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та 
споруди і інші витрати у вартості будівництва 8 2 2 - 4 

6. Визначення вартості будівництва. Договірні ціни та 
взаєморозрахунки у будівництві 6 2  - 4 

7. Визначення вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів у вартості будівництва 8 2 2 - 4 

8. Порядок застосування коефіцієнтів у розрахунках кошторисної 
вартості 6 2  - 4 

9. Особливості визначення вартості будівництва 8 2 2 - 4 
10. Розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на 
будівельні роботи 6 2  - 4 

11. Договір підряду в будівництві та особливості його складання 9 2 2 - 5 
12. Списання матеріалів по формі № м-29 у будівництві 6 2  - 4 
13. Порядок розробки калькуляцій допоміжних виробництв  
будівельних організацій 8 2 2 - 4 

14. Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво 6 2  - 4 

15. Алгоритм перевірки кошторисної документації 8 2 2 - 4 
Разом за змістовим модулем 1 105 30 16  59 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 135 30 16  89 

 
5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Сфера застосування 

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». 
Терміни та визначення понять. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта 
будівництва. Стадії проектування. 

2 

2 Правила визначення вартості будівництва. Призначення ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013, основні терміни та визначення понять. Система ціноутворення в 
будівництві. Складання інвесторської кошторисної документації. 

2 

3 Визначення прямих витрат у вартості будівництва. Склад прямих витрат. 
Визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної 
документації. Визначення прямих витрат при складанні ціни пропозиції 
учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні розрахунків за 
обсяги виконаних робіт. 

2 

4 Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку 
у вартості будівництва. Визначення загальновиробничих витрат. Визначення 

2 
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адміністративних витрат. Визначення прибутку. 
5 Визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і 

інші витрати у вартості будівництва. Визначення розміру коштів на 
зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд. Визначення 
розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період. Визначення 
розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період просто неба 
при температурі зовнішнього повітря більше ніж +270С. Визначення інших 
витрат. 

2 

6 Визначення вартості будівництва. Договірні ціни та взаєморозрахунки у 
будівництві. Визначення розміру коштів окремих складових на стадії 
проектування в інвесторській кошторисній документації. Визначення вартості 
будівництва при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів. 
Особливості складання та узгодження договірних цін. Визначення вартості 
виконаних робіт та витрат. Зразкові форми первинних облікових документів у 
будівництві. 

2 

7 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у 
вартості будівництва. Загальні положення. Визначення вартості експлуатації 
будівельних машин та механізмів при складанні інвесторської кошторисної 
документації. Визначення вартості експлуатації будівельних машин та 
механізмів при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, 
договірної ціни, при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. 

2 

8 Порядок застосування коефіцієнтів в розрахунках кошторисної вартості. 
Коефіцієнти для обліку впливу умов виробництва робіт, передбачених 
проектом (коефіцієнти «обмеженості»). Коефіцієнти демонтажу (розбирання). 
Коефіцієнт переходу від РЭСН до РЭСНр. Коефіцієнти при реконструкції 
будівель і споруд. Коефіцієнти технічних частин, ввідних вказівок збірок 
РЭСН. 

2 

9 Особливості визначення вартості будівництва. Особливості визначення 
вартості ремонтно-будівельних робіт. Особливості визначення вартості 
монтажу устаткування. Особливості визначення вартості пуско-
налагоджувальних робіт. Особливості розробки кошторисної документації на 
реконструкцію і технічне переоснащення об'єктів виробничого і 
невиробничого призначення. 

2 

10 Розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні 
роботи. Загальні положення. Вимоги до кошторисних норм. Склад та 
структура ресурсних елементних кошторисних норм. Порядок розроблення 
ресурсних елементних кошторисних норм. Оформлення та подання матеріалів. 

2 

11 Договір підряду в будівництві та особливості його складання. Загальні 
положення, основні терміни і поняття в договорі підряду. Основні документи 
законодавчої бази для складання договору підряду. Основні статті договору 
підряду. 

2 

12 Списання матеріалів по формі № м-29 у будівництві. Виробничі та ресурсні 
норми витрати матеріалів. Взаємозв'язок форми № М-29 з первинними 
документами. Порядок складання форми М-29. 

2 

13 Порядок розробки калькуляцій допоміжних виробництв будівельних 
організацій. Витрати допоміжних виробництв прямі та непрямі. Порядок 
розрахунку статей калькуляцій. 

2 

14 Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи 
проектної документації на будівництво. Терміни та визначення понять. 
Визначення кошторисної вартості проектних робіт. Визначення ціни 
пропозиції (договірної ціни) на виконання проектно-вишукувальних робіт. 

2 
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Визначення вартості експертизи проектної документації на будівництво. 
15 Алгоритм перевірки кошторисної документації. Перевірка прямих витрат. 

Перевірка загальновиробничих витрат. Перевірка інших витрат. Алгоритм 
перевірки кошторисної документації. 

2 

Усього годин 30 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Склад і структура кошторисної вартості БМР та сучасної кошторисно-

нормативної бази. 
2 

2 Розрахунок одиничної вартості БМР. 2 
3 Складання локального кошториса на будівельні роботи (ф. № 1). 2 
4 Прив'язка відкритих розцінок по неврахованих матеріалах. 2 
5 Складання об’єктного кошторису (ф. № 4) та зведеного кошторисного 

розрахунку вартості (ф. № 5). 
2 

6 Розрахунки договірної ціни. 2 
7 Визначення вартості виконаних робіт і витрат. 2 
8 Списання матеріалів в будівельній організації за формою м-29. 2 

Усього годин 16 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 
1 Підготовка до аудиторних занять 30 
2 Підготовка до контрольних заходів 5 
3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 24 

Зарубіжний досвід визначення вартості будівництва 4 
Нормативно-правові акти створення та функціонування ОСББ. Основні 
положення житлового кодексу України в організації діяльності ОСББ 

8 

Формування бюджету на утримання багатофункціональних житлових 
комплексів 

6 

Особливості фінансування і кредитування об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

6 

4 Підготовка до екзамену 30 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методами контролю є усний контроль, письмовий, практична перевірка, а також методи 
самоконтролю та самооцінювання. 

 
10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Зі змістового модуля 1. Основи ціноутворення та експертизи кошторисної 
документації ЖКГ 
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Максимальна оцінка – 100 балів. 
Оцінка складається з: 
− оцінювання присутності та роботи студента на лекціях (максимальна кількість – 30 

балів); 
− оцінювання присутності та роботи студента на практичних заняттях (максимальна 

кількість – 16 балів); 
− оцінювання результатів опрацювання розділів програми, які не викладаються на 

лекціях (максимальна кількість – 24 бали); 
− оцінювання контрольної роботи (максимальна кількість – 30 балів). 
Відвідування студентом лекцій: був присутній, активно працював – 2 бали за лекцію; був 

присутній, працював не активно – 1 бал; відсутній – 0 балів. 
Відвідування студентом практичних занять: був присутній, активно працював – 2 бали за 

практичне заняття; присутній, працював не активно – 1 бал; відсутній – 0 балів. 
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 
− за розділом є повний конспект, є розуміння законспектованого – 6 балів; 
− за розділом конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 3-5 балів; 
− за розділом конспект не повний, розуміння законспектованого відсутнє – 1-2 бали; 
− за розділом конспект відсутній – 0 балів. 
Контрольна робота складається з двох рівнозначних теоретичних запитань. 
Максимальна кількість балів за кожне теоретичне запитання складає 15 балів: 
− студент дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, формули і схеми, 

але помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді 12-15 балів; 
− студент дав повну відповідь на питання, але у відповіді допущені помилки, що 

принципово не впливають на кінцеву суть відповіді, приведені необхідні схеми і формули, але 
відсутня необхідна деталізація – 9-11 балів; 

− студент розкрив суть питання, але у відповіді допущені неправильні тлумачення, схеми 
і формули не мають принципових помилок, проте відсутня необхідна деталізація – 8-10 балів; 

− студент не цілком розкрив суть питання, у відповіді допущені грубі помилки, відсутні 
формули та схеми – 4-8 балів; 

− студент дав принципово невірну відповідь на питання – 1-3 бали; 
− за повну відсутність відповіді – 0 балів. 
З екзамену 
Максимальна оцінка – 100 балів. Екзамен складається з 50 тестових завдань. Максимальна 

кількість балів за кожне тестове завдання – 2 бали: 
− за вірну відповідь на тестове завдання – 2 бали; 
− за невірну відповідь на тестове завдання – 0 балів. 
Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична між оцінкою змістового 

модуля 1 та екзаменаційною оцінкою. 
Порядок зарахування пропущених занять: відпрацювання пропущеного заняття 

здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за відповідною темою. Захист реферату 
відбувається відповідно до графіку консультацій викладача. 
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