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Викладачі:  
Луцкін Євген Сергійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг та 

аеродромів, lutskin@ogasa.org.ua 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з сучасними 

технологіями визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції та 

ремонтів будівель і споруд. 

Метою дисципліни «Основи кошторисної справи в будівництві» є формування у 

майбутніх спеціалістів системних знань і навичок у використанні сучасних методів 

визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції та ремонтів будівель і 

споруд та формування основних професійних компетентностей. 

Наприклад: складати проектно-кошторисну документацію будівельного процесу; 

визначати ціну будівельної продукції за договірними цінами в умовах ринкової 

економіки.  
 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 
- основні правила визначення вартості будівництва; 

- види і склад інвесторської кошторисної документації; 

- систему ціноутворення у будівництві, ресурсних елементних кошторисних 

нормативів; 

- економічну суть і структуру договірних цін на будівельну продукцію; 

- джерела фінансування будівництва в ринкових умовах. 
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вміти: 

- користуватись діючими ресурсними елементними кошторисними 

нормативами; 

- визначати склад та обсяги будівельно-монтажних робіт згідно проектної 

документації та діючих державних будівельних норм; 

- визначати вартість будівельно-монтажних робіт з розрахунком одиничної 

вартості,прямих та загально-виробничих витрат; 

- обчислювати вартість будівельних матеріалів з врахуванням всіх елементів 

вартості; 

- обчислювати основні види кошторисних витрат, які враховуються у вартості 

будівництва згідно діючих нормативних документів; 

- складати локальні та об’єктні кошториси, зведений кошторисний розрахунок 

вартості будівництва; 

- складати договірні ціни на будівельну продукцію; 

- економічно аналізувати та обґрунтувати прийняття проектних рішень, щодо 

використання тих чиінших матеріально-технічних ресурсів. 

Професійні компетенції: 

- здатність аналізувати та обирати види кошторисних документів і підготовки 

початкових даних для їх розробки; 

- здатність обирати та застосовувати основи формування вартості ремонтно-

будівельних та будівельно-монтажних робіт у розрізі статей витрат. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№з/ 

п Назва тем 
Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 

лабо-

раторні 

само-

стійна 

1. Тема 1. Основні завдання кошторисного 

нормування і ціноутворення в будівництві 

4 2  6 

2. Тема 2. Види кошторисних нормативів, що 

входять в систему ціноутворення в будівництві, і 

область їх застосування. 

4 2  6 

3. Тема 3. Вимоги до кошторисних нормативів. 

Система ціноутворення в будівництві. 

4 2  6 

4. Тема 4. Порядок розробки, узгодження та 

затвердження кошторисних нормативів. 

4 2  6 

5. Тема 5. Основні поняття і підсистеми програмного 

комплексу АВК-5. 

4 2  6 

6. Тема 6. Складання, перевірка та коригування 

інвесторської кошторисної документації, 

визначенні ціни пропозиції, договірної ціни та 

вартості виконаних будівельних робіт. Порядок 

визначення вартості інших витрат, що можуть 

враховуватись у вартості будівництва. 

4 6  50 

 Всього 24 16  80 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний (60 балів) та максимальний (100 балів) рівень оцінювання щодо 

отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Основи кошторисної справи в 

будівництві» може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Міні-

мальна 

кількість 

балів 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

 

Розрахунково-графічна  робота 1 30 50 

Контроль знань:    

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 30 50 

Разом  60 100 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. 

Мета розрахунково-графічної роботи – закріпити теоретичні знання і сформувати 

практичні навички самостійного розв’язання інженерних задач з кошторисної 

справи [1]. 

Завдання розрахунково-графічної роботи: 

- закріпити і поглибити знання студентів з автоматизованого розрахунку 

кошторисної вартості будівництва в програмному комплексі АВК-5; 

- набути навичок з обґрунтування ресурсних елементних кошторисних норм; 

- накопичити досвід самостійної роботи зі спеціальною нормативною 

документацією. 

На підставі отриманих даних студент має розрахувати кошторисну вартість 

будівництва з використанням програмного комплексу АВК-5 та роздрукувати 

кошторисну документації з програмного комплексу. 

Перелік питань до заліку навчальної дисципліни «Основи кошторисної 

справи в будівництві»: 

1. Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві. 

2. Види кошторисних нормативів, що входять в систему ціноутворення в 

будівництві, і область їх застосування. 

3. Вимоги до кошторисних нормативів. 

4. Система ціноутворення в будівництві. 

5. Порядок розробки, узгодження та затвердження кошторисних нормативів. 

6. Види НДІ. 



7. Розділи, збірки і позиції елементних норм стандартної НДІ. 

8. Користувальницька НДІ. 

9. Підсистема АВК-5 «Кошторисні документи». 

10. Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них. 

11. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва. 

12. Порядок складання відомості кошторисної вартості будівництва об'єктів, що 

входять у пусковий комплекс. 

13. Загальні правила оформлення інвесторської кошторисної документації. 

14. Підсистема АВК-5 «Договірна ціна». Основні поняття складання договірних цін 

15. Визначення кошторисної вартості будівництва. 

16. Ціна тендерної пропозиції. 

17. Особливості узгодження договірних цін та розрахунків за обсяги виконаних 

робіт. 

18. Підсистема АВК-5 «Підрядник». Основні поняття складання актів виконаних 

будівельних робіт. 

19. Порядок визначення загальновиробничих та адміністративних витрат. 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

1. Методичні вказівки з дисципліни "Основи кошторисної справи в будівництві" 

для проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи 

на тему: "Автоматизований розрахунок кошторисної документації" для студентів 

освітнього рівня "Магістр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія" освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги та аеродроми» 

денної та заочної форм навчання / Є.С. Луцкін, Н.В. Серьогіна. – Одеса: ОДАБА, 

2020. – 38 с. 

2. Методическое пособие. Правила определения стоимости строительства / Сост. 

Е.Г. Ястремская, Н.В. Доленко, В.В. Гончаренко, Е.А. Привалова, А.М. 

Трофимова. – К.: НФП «Инпроект», 2012. – 512 с. 

3. Склад та зміст проектної документації на будівництво: (ДБН А.2.2-3-2014)- 

[Чинний 01.01. 2014 р]-.К: Мінрегіонбуд 2014 

4. Правила визначення вартості будівництва: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013-[Чинний  

01.01.2014 р]-.К: Мінрегіонбуд 2013 

5. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та 

механізмів у вартості будівництва: ДСТУ-Н Б Д. 1.1-4:2013 -[Чинний  01.01 2014 

р]-.К: Мінрегіонбуд 2013 
6. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва: ДСТУ-Н Б 

Д.1.1-2:2013  )- [Чинний  01.01.2014 р]-.К: Мінрегіонбуд 2014 

7. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та 

прибутку у вартості будівництва.: ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 -[Чинний  01.01.2014 

р]-.К: Мінрегіонбуд 2014 

8. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та 

споруди і інші витрати у вартості будівництва: ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013-[Чинний  

01.01.2014 р]-. К: Мінрегіонбуд 2014 



9. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на 

будівельні роботи: ДСТУ-Н Б Д. 1.1-6:2013-[Чинний  01.01.2014 р]-.К:НВФ 

“Інпроект”  

10. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи 

проектної документації на будівництво: ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 )- [Чинний 01.01. 

2014 р]-.К: Мінрегіонбуд,  2014  

11. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення 

будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних 

організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за 

об'єми виконаних робіт: ДСТУ-Н Б Д. 1.1-9:2013 - [Чинний 01.02. 2015 р]-.К: 

Мінрегіонбуд,  2014 

 


