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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Кошторисна справа в будівництві 

2. 
Факультет/кафедра 

Будівельний / Будівництва та експлуатації будівель, доріг та 
транспортних споруд 

3. Статус ОК вибірковий 

4. Програма/Спеціальність 
(програми), складовою 
яких є ОК для 
(заповнюється для 
обов’язкових ОК) 

 
 

5. ОК може бути 
запропонований для 
(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» 

6. Рівень НРК 7 рівень 

7. Семестр та тривалість 
вивчення 

3 семестр, 1- 01  тижнів 

8. Кількість кредитів 
ЄКТС 

5,0 кредитів ЕКТС 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 
Самостійна робота Лекційні Практичні 

/семінарські 
Лабораторні 

Денна 

20 
Заоч. 

10 
Денна 

30 
Заоч. 

10 
Денна Заоч. Денна 

100 
Заоч. 

130 

10. Мова навчання Державна (українська) 

11. Викладач/Координатор 
освітнього компонента  

Юрченко Оксана Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри будівельного 
виробництва 
Години консультацій – кожного вівторка о 12.15, кабінет 427 (е) 

11.1 Контактна інформація ou_8211@ukr.net 

12. Загальний опис 
освітнього компонента 

Дисципліна «Кошторисна справа» передбачає здобуття 
студентами системи знань з ціноутворення в будівництві, з їх 
логічними зв’язками, послідовністю та спрямованістю, що визначає 
зміст тем і питань достатніх для досягнення цілей дисципліни, яка 
вивчається. 

 
13. Мета освітнього 

компонента 
Метою вивчення дисципліни є усвідомлення ролі кошторисного 
ціноутворення в підвищенні ефективного використання засобів 
будівельного виробництва та зниження собівартості будівельно-
монтажних робіт. 
 

14. Передумови вивчення 
ОК, зв'язок з іншими 
освітніми 
компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на «Основи економіки будівництва» 
2. Освітній компонент є основою для дипломного проектування 

15. Політика академічної Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Сумського 
НАУ, академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил 



 
 

доброчесності поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 
самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати 
завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та 
суспільної моралі. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 
передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю, результатів навчання. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 
принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 
порушення, що визначається нормативними документами Сумського 
національного аграрного університету, зокрема Кодексу академічної 
доброчесності, Положенням про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в Сумському НАУ (повний перелік 
нормативних документів розміщений на сайті університету  
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-
yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/ ).  

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти 
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

− повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, 
іспиту, заліку тощо);  

− повторне проходження навчального курсу;  
− попередження;  
− винесення догани;  
− відрахування з університету; (ч. 5 ст. 48 проекту Закону 

України «Про освіту»);  
− арешт або обмеження волі, або позбавлення волі, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю із 
штрафом. 

16. Посилання на курс у 
системі Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/edit.php?id=1987 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 
ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   
 

Результати навчання за 
ОК: 

Після вивчення освітнього 
компонента студент 

очікувано буде здатен…» 

Програмні результати навчання, на досягнення 
яких спрямований ОК (зазначити номер згідно з 

нумерацією, наведеною в ОП)1 
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П
Р

Н
1 

Зд
ат

ні
ст

ь 
до

 з
би

ра
нн

я 
і о

бр
об

ле
нн

я 
ін

ф
ор

м
ац

ії
, в

ив
че

нн
я 

пе
ре

до
во

го
 

ві
тч

из
ня

но
го

 т
а 

за
ру

бі
ж

но
го

 д
ос

ві
ду

 з
 о

бр
ан

ог
о 

пр
об

ле
м

и 
ар

хі
те

кт
ур

и 
та

 
м

іс
то

бу
ду

ва
нн

я,
 а

на
лі

з 
по

ст
ав

ле
но

го
 з

ав
да

нн
я…

 н
а 

ос
но

ві
 п

ід
бо

ру
 і 

ви
вч

ен
ня

 л
іт

ер
ат

ур
ни

х 
дж

ер
ел

 

П
Р

Н
3 

Зд
ат

ні
ст

ь 
бр

ат
и 

уч
ас

ть
 у

 р
оз

ра
ху

нк
ов

о-
ек

сп
ер

им
ен

та
ль

ни
х 

ро
бо

та
х 

в 
сф

ер
і 

ар
хі

те
кт

ур
и 

та
 м

іс
то

бу
ду

ва
нн

я…
..н

а 
ос

но
ві

 к
ла

си
чн

их
 і 

су
ча

сн
их

 т
ео

рі
й 

і 
м

ет
од

ів
, д

ос
яг

не
нь

  т
ех

ні
ки

 і 
те

хн
ол

ог
ій

 

П
Р

Н
7 

У
ча

ст
ь 

у 
ро

бо
та

х 
з 

те
хн

ік
о-

ек
он

ом
іч

но
го

 о
бґ

ру
нт

ув
ан

ня
 б

уд
ів

ел
ь 

і с
по

ру
д,

 
щ

о 
пр

ое
кт

ую
ть

ся
 

П
Р

Н
9 

П
ро

ве
де

нн
я 

ро
зр

ах
ун

ко
во

 –
ек

сп
ер

им
ен

та
ль

ни
х 

ро
бі

т 
з 

ан
ал

із
у 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
ко

нк
ре

тн
их

 а
рх

іт
ек

ту
рн

их
 о

б’
єк

ті
в 

. 

ДРН 1. знати теоретичні 
основи кошторисного 
нормування згідно з 
законодавчою базою 

Х  Х  

Проведення 
атестаційного 

контролю. 
Знання глосарію 

ДРН 2. визначати групи 
затрат будівельних робіт в 
ході діяльності суб’єкта 
господарювання 

 Х Х Х 
Практична робота 1.  
Практична робота 2. 

ДРН 3. визначати 
виробництва при різних 
умовах ведення 
будівництва 

Х  Х Х Практична робота 3.  

ДРН 4. вивчати склад та 
структуру собівартості 
будівельної продукції; 
визначати шляхи сталого 
розвитку будівельної 
сфери через зниження 
собівартості робіт та у 
відповідності з 
правовими аспектами 

Х Х Х Х 

Практична робота 4 
Індивідуальна робота 

(реферат, 
презентація, стаття, 

теза) 

 
 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті в межах теми 

Розподіл в межах 
загального бюджету 

часу Рекомендована 
література2 Аудитор. 

робота 
Самост. 
робота 

Лк П.з  
Тема 1. Поняття кошторисного нормування. 
Аналіз складових частин кошторисного нормування. 
Завдання та загальні положення кошторисного нормування. 
Завдання кошторисного нормування щодо створення норм і 
нормативів. Основні складові частини кошторисного 
нормування. Технічне регулювання та науково-технічний 
розвиток 

2/- 4/- 4/20 1,2,3,4,5,6 

Тема 2. Нормативна база кошторисного ціноутворення. 
Аналіз кошторисних норм і нормативів. Ресурсні елементні 
кошторисні норми, склад та порядок застосування. Укрупнені 
кошторисні норми, умови застосування. Одиничні розцінки у 
будівництві. Ціноутворення, експертиза та розвиток 
будівельної діяльності 

2/- 4/- 16/16 8,10-16 

Тема 3. Групи прямих затрат будівельних робіт. 
Розрахунок першої групи прямих затрат – витрати праці і 
заробітної плати. Калькуляції розмірів кошторисної 
заробітної плати. Нормування другої групи прямих затрат– 
витрати будівельної техніки.  Визначення груп експлуатації 
машин та будівельних матеріалів. Калькуляції розмірів 
кошторисної експлуатації машин, будівельних матеріалів та 
транспортних витрат. Встановлення витрат третьої групи 
прямих затрат – витрат матеріалів, виробів та конструкцій. 

4/2 6/2 16/16 3,5,6,10,12 

Тема 4. Методика калькулювання ПВ – прямих витрат. 
Складання  калькуляції заробітної плати. Розрахунок витрат з 
експлуатації будівельної техніки. Структура кошторисної 
вартості будівельних матеріалів та правило її визначення. 

2/2 6/2 16/20 3,4,6,9,13-16 

Тема 5. Загальновиробничі витрати.  
Застосування, призначення та структура накладних витрат. 
Норми і правила застосування накладних витрат. Загальні 
положення. Структура загально-виробничих витрат та їх 
нормування. Кошторисний прибуток: норми та правила 
визначення. 

2/2 2/2 16/16 1,2,7,12 

Тема 6. Планові нагромадження та інші витрати. 
Розрахунок планових нагромаджень (кошторисного 
прибутку). Розрахунок додаткових витрат на роботи взимку й 
тимчасові споруди. Нормування витрат на тимчасові будівлі і 
споруди, роботи в літній та зимовий період. Інші витрати, 
пов’язані з підготовкою, організацією будівництва та чинним 
законодавством. 

4/2 2/2 16/16 1,3,5,6,9, 

Тема 7. Собівартість БМР. 
Поняття собівартості. Види собівартості БМ та порядок 
розрахунку. Поняття рентабельності БМР. Шляхи зниження 
собівартості робіт. 

4/2 6/2 16/16 4,5,7,8,9,14,15
,16 

Всього 20/10 30/10 100/130  

 
 



 
4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
 

РН 

Методи викладання 
(робота, що буде 

проведена викладачем 
під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кіл-ть 
годин 

Методи навчання 
(які види навчальної 

діяльності має 
виконати студент 

самостійно) 

Кіл-ть 
годин 

ДРН 1. знати теоретичні 
основи кошторисного 
нормування згідно з 
законодавчою базою 

проведення лекційних 
занять з мультимедійними 
презентаціями до кожної з 
тем 

12/6 

опрацювання 
термінологічного 
словника, додаткове 
опрацювання 
лекційного матеріалу 
та літератури з 
законодавчо-
нормативної бази 

24/30 

ДРН 2. визначати групи 
затрат будівельних робіт 
в ході діяльності 
суб’єкта 
господарювання 

проведення практичних 
робіт: ознайомлення 
студентів зі складом та 
структурою кошторису на 
будівельні роботи 

12/4 

аналіз роботи при 
виконанні практичних 
завдань та написання 
ґрунтовних висновків 
до робіт та у 
відповідності з 
правовою базою; 
проміжне тестування 
з тем дисципліни 

24/30 

ДРН 3. визначати 
виробництва при різних 
умовах ведення 
будівництва 

проведення практичних 
робіт: ознайомлення 
студентів з різними 
умовами ведення 
будівництва 

12/4 

аналіз роботи при 
виконанні практичних 
завдань та написання 
ґрунтовних висновків 
до робіт 

24/30 

ДРН 4. вивчати склад та 
структуру собівартості 
будівельної продукції; 
визначати шляхи 
сталого розвитку 
будівельної сфери через 
зниження собівартості 
робіт та у відповідності 
з правовими 
аспектами 

вивчення науково-
технічної інформації 
вітчизняного і зарубіжного 
досвіду в галузі створення 
нових інноваційних 
матеріалів та конструкцій; 
організації передових 
методів праці з метою 
підвищення рентабельності 
виробництва  

14/6 

Індивідуальна 
дослідницька робота: 
презентація з 
доповіддю, наукова 
стаття, теза 

28/40 

Всього  50/20  100/130 
 



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

 
5.1.  Сумативне оцінювання  

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
 

№ Методи сумативного оцінювання 
Бали / Вага у 

загальній оцінці  
Дата 

складання 

1. Усне опитування (знання глосарію дисципліни) 5 балів / 5% 1-2 тиждень 

2. 

Практична робота 1. Розрахунок першої групи прямих 
затрат – витрати праці і заробітної плати; визначення груп 
експлуатації машин та будівельних матеріалів; 
встановлення витрат матеріалів, виробів та конструкцій 

10 балів /10% 
4-7 тиждень 
(після вивчення 

теми 3-4) 

3. 
Практична робота 2. Визначення структури накладних 
витрат, загально-виробничих витрат. Розрахунок 
кошторисного прибутку. 

10 балів/5% До 9 тижня 

4. 

Практична робота 3. Розрахунок додаткових витрат на 
роботи взимку й тимчасові споруди; інших витрат, 
пов’язаних з підготовкою, організацією будівництва та 
чинним законодавством. 

10 балів /5% До 11 тижня 

5. 
Практична робота 4. Визначення собівартості БМР. 
Розрахунок собівартості робіт 

10 балів /10% До 12 тижня 

6. Атестація (тест множинного вибору) 15 балів /15% До 7 тижня 

7. 
Індивідуальна дослідницька самостійна робота (презентація 
з доповіддю; публікація наукової статті, тези) 

25 балів /25% До 14 тижня 

8. Залік (підсумкове тестування) 15 балів /15% До 15 тижня 

 
 

№ 
Методи сумативного оцінювання 

Бали / Вага у 
загальній оцінці  

Дата складання 

1. Усне опитування  5 балів / 5% Після вивчення теми 1 

2. Письмові (контрольні) роботи 40 балів / 40% Після вивчення тем 2-7 

3. 
Індивідуальна дослідницька робота 
(Презентація теми – доповідь) 

25 балів / 25% Протягом вивчення тем 1-7 

4. Тестування (атестація) 15 балів/ 15% 7 тиждень 

5. Залік  – тест множинного вибору 15 балів / 15% 15 тиждень 

 



 
5.1.2 Критерії оцінювання 

Компонент3 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно4 

Індивідуальна 
(самостійна) 

робота 

0-7 балів 7-10 балів 10-15 балів 15-25 балів 

Самостійна 
(індивідуальна) 
робота не виконана 
або виконана не 
вірно 

Виконані вірно 
не всі завдання 
самостійної 
(індивідуальної) 
роботи 

Завдання виконані з 
незначними 
помилками, студент 
не достатньо 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі  

Всі завдання 
самостійної 
роботи виконано, 
студент добре 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі 

Практичні роботи 
1-4. Рішення задач 
з кошторисного 
нормування 

0-2 балів 4-7 балів 7-10 балів 10 балів 

Практична робота 
не виконана або 
виконана не вірно 

Враховано не всі 
умови задачі 

Задачі вирахувані з 
незначними 
помилками, студент 
не достатньо 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі  

Всі дії 
розраховано, 
студент добре 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі 

Модульний 
контроль  атестація 
(тест множинного 
вибору) 

0-3 балів 3-7 балів 7-13 балів 13-15 балів 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залік 

Підсумковий  
контроль (тест 
множинного 
вибору) 

0-7 балів 7-10 балів 10-13 балів 14-15 балів 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на 
тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

 
5.2. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 
удосконалення передбачено 
 

№ Елементи формативного оцінювання Дата 

1 Усне опитування після вивчення кожної теми 
Після завершення вивчення 
теми 

2 
Проходження тестування з атестації та модульного 
контролю зі зворотнім зв’язком з викладачем 

Відповідно до графіку 
навчального процесу 

3 
Проходження тестування після закінчення вивчення 
кожної теми для самостійного контролю знань та 
підготовки до складання іспиту (в системі Мудл) 

Регулюється студентом 
самостійно 

4 Захист практичних робіт  Через тиждень після їх здачі  

5 
Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи 
над практичними роботами протягом занять 

Впродовж всього семестру 

 

 
3 Зазначити компонент сумативного оцінювання 

4 Зазначити розподіл балів та критерії, що зумовлюють рівень оцінки 



Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і 
формативного оцінювання.  
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