




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань: 
19 «Архітектура та 

будівництво» Обов’язкова 
Напрям підготовки: 

- 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання - не 
передбачено Спеціальність: 

192«Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин - 
120 

Семестр 
1-й 1-й 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 6  Освітній рівень: 

Магістр 

20год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

20год. 6 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
У тому числі індивідуальні 

завдання – 0 год. 
Мова навчання: 
державна Вид контролю: екзамен 
 

  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кошторисно-договірна 
документація» є:  є формування у студентів аналітичного творчого мислення 
шляхом опанування ними необхідних теоретичних знань з кошторисної справи , 
умінь та практичних навичок з методології та методики розробки кошторисних 
документів. 

 2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Кошторисно-договірна 
документація» є:  вміння студентів науково обґрунтувати предмет, зміст, метод та 
інформаційну базу розробки інвесторської кошторисної документації; 
організовувати аналітичну роботу за прийнятими формами узагальнення її 
результатів. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ІК. Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 
завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються 
комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та методів 
фундаментальних та прикладних наук. 

ЗК7. Здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість 
виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та проектів з 
дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та охорони 
навколишнього середовища. 

ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових 
матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-
розпорядчих документів в професійній діяльності.   

ФК6. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних 
рішень. 

3. Програмні результати навчання 
 Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 
формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРН7 Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної 
та етичної відповідальності. 

ПРН10 Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності. 

ПРН13 Використовувати нормативні та правові документи у своїй 
діяльності. 

ПРН15 Оцінювати значущість результатів комплексної інженерної 
діяльності у галузі будівництва. 



4. Передумови для вивчення дисципліни 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше:  
"Технологія будівельного виробництва", "Технологія та організація 

будівельного виробництва", "Зведення та монтаж будівель і споруд", "Організація 
будівельного виробництва", "Економіка будівництва".  

 
5.Програма навчальної дисципліни  

Тема 1.Основні поняття та термінологія 
Загальні терміни та визначення. Учасники будівництва. Елементи 

будівництва. Етапи будівництва. 
 
Тема 2. Система ціноутворення в будівництві 
Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-2013). Структура 

вартості будівництва. Кошторисні норми та види кошторисних нормативів. Види 
кошторисної документації. 

 
Тема 3. Прямі витрати 
Кошторисна заробітна плата. Розрахунок вартості однієї людино-години. 

Кошторисна вартість матеріалів, виробів та конструкцій. Визначення вартості 
експлуатації машин та механізмів. 

 
Тема 4. Загальновиробничі витрати 
Заробітна плата (1 блок). Відрахування на соціальні заходи (2 блок). Інші 

пункти загальновиробничих витрат (3 блок).  
 
Тема 5.  Локальний кошторис на загально-будівельні роботи 
Порядок складання локальних кошторисів. Порядок визначення об’ємів 

робіт. Правила заповнення локального кошторису. 
 
Тема 6.  Локальний кошторис на придбання устаткування 
Порядок віднесення вартості виробів, приладів до вартості будівельно-

монтажних робіт або вартості устаткування. Порядок визначення кошторисної 
вартості устаткування. Витрати по збиранню та розміщенню устаткування, що не 
потребує монтажу, меблів та інвентаря. Шефмонтаж. Порядок заповнення 
локальних кошторисів на придбання устаткування. Порядок врахування вартості 
устаткування у складі інвесторської кошторисної документації та в договірній 
ціні. 

Тема 7. Об’єктний кошторис  
Порядок складання об’єктних кошторисів. 
 
Тема 8. Порядок складання зведеного кошторисного розрахунку  
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. Глави та витрати, 

що включені до зведеного кошторисного розрахунку. Тимчасові будівлі та 
споруди. Інші роботи та витрати. Утримання служби замовника та авторський 
нагляд. Підготовка експлуатаційних кадрів. Проектні та вишукувальні роботи. 
Кошторисний прибуток. Адміністративні витрати. 



 
Тема 9.  Договірна ціна  
Види договірних цін. Тверда договірна ціна. Динамічна договірна ціна. 

Періодична договірна ціна. 

Тема 10. Документи, що складаються на стадії взаємних розрахунків за 
виконані підрядні роботи  

Акти приймання виконаних будівельних робіт. Довідка про вартість 
виконаних будівельних робіт та витрат. Журнал обліку виконаних робіт. 
Особливості розрахунку вартості робіт та витрат, що включені до Договірної ціни 
та Актів виконаних будівельних робіт. 

  



6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п ла

б 
с.р. л п лаб с.р. 

ТЕМА 1.Основні поняття та 
термінологія 

12 2 2  8 12 0 0  12 

ТЕМА 2 . Система 
ціноутворення в будівництві 

12 2 2  8 12 1 2  9 

ТЕМА 3. Прямі витрати 12 2 2  8 12 0 1  11 
ТЕМА 4. Загальновиробничі 
витрати 

12 2 2  8 12 1 0  11 

ТЕМА 5.  Локальний 
кошторис на загально-
будівельні роботи 

12 2 2  8 12 0,5 1  10,5 

ТЕМА 6.  Локальний 
кошторис на придбання 
устаткування 

12 2 2  8 12 0,5 1  10,5 

ТЕМА 7.  Об’єктний 
кошторис  

12 2 2  8 12 1 1  10 

ТЕМА 8.  Порядок 
складання зведеного 
кошторисного розрахунку  

12 2 2  8 12 1 0  11 

ТЕМА 9.  Договірна ціна  12 2 2  8 12 0 0  12 
ТЕМА 10.  Документи, що 
складаються на стадії 
взаємних розрахунків за 
виконані підрядні роботи  

12 2 2  8 12 1 0  11 

Усього годин 120 20 20  80 120 6 6  108 
 

  



7. Теми практичних занять 

Зміст 

Кількість 
 годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Формування ціни на будівельну продукцію 2 2 
2. Структура кошторисної вартості за видами робіт та витрат 4 1 
3. Порядок розробки інвесторської кошторисної документації 4 1 
4. Оснівні правила визначення вартості будівництва 4 1 
5. Правила визначення лімітованих та інших витрат 4 1 
6. Договірні ціни у будівництві 2 0 

Усього 20 6 
 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 

9. Індивідуальні заняття 

Не передбачено навчальним планом 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
 Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до  Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів  у Луганському національному аграрному університеті. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 11.1. Поточний контроль проводиться у формі опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді  екзамену. 
 11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести, 
виконання практичних завдань з вивчених тем. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 
Т1, Т2 ... Т10 – теми навчальної дисципліни. 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна  
 
Навчальна дисципліна передбачає використання пакету програм Microsoft 

Office 365. 
 
  



13. Рекомендовані джерела інформації 

1) Загальні умови укладання та використання договорів підряду в капітальному 
будівництві: Затверджено постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668 - 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-п#Text  

2) Розробка кошторисно-договірної документації: Навчальнометодичний посібник / 
Уклад: П.Є. Уваров, М.Є. Шпарбер. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 
2020. – 136 с. 

3) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва. К.: Мінрегіон 
України, 2013. – 97 с. 

4) Рогожин М.П., Гойко А.Ф. Економіка будівництва: підручник. К.: Кондор, 
2003. - 389 с 

5) Еслінова Н.І. Економіка праці і соціально-трудові відношення: Навч. 
посібник. - К.: Кондор, 2003. - 464 с. 

6) Кічель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посібник -К.: 
Кондор, 2003.- 152 с. 

7) Мельник В. Основи економічного аналізу.: Навчальний посібник. - К.: 
Кондор, 2003. -216 с  

Інтернет-ресурси:  

1) zakon.rada.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховної Ради України;  
2) nbuv.gov.ua - електронний каталог Національної бібліотеки України імені  В. І. 

Вернадського;  
3) nau.kiev.ua – Нормативні акти України;  
4) ukrpravo.com – Українське право. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text
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