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ВСТУП 

Економіка будівництва вивчає закономірності, властиві конкретно галузі 

матеріального виробництва – будівництву, і виявляє форми прояви цих законів, які 

обумовлені особливостями будівництва. Вивчення цих закономірностей і механізму їх дії 

для досягнення у будівництві максимальних результатів при найменших витратах і 

являється завданням економіки будівництва як науки.  

Одним з основних чинників, що впливають на економічність і рентабельність 

закінченого будівельного об'єкту, а також забезпечують його надійність і довговічність 

являється якість продукції. Ринкові стосунки пред'являють до нього особливі вимоги. 

Будівництво як єдине ціле серйозно впливає на народне господарство. Створюючи 

капітал, будівельники розосереджують його по тих, що відповідають галузям народного 

господарства. Ці зміни призводять до реакції у відповідь ринку, в результаті якої перед 

будівельниками виникають новий завдання рішення яких, призводить до чергових нових 

змін. Будівництво як економічний процес – є безперервна інвестиційна діяльність 

власників капіталу на протязі життєвих циклів будівель і споруд, в зведення яких 

вкладається капітал. Очевидно, що не теоретична, ні прикладна ринкова економіка 

будівництва не може розглядати такі об'єкти як галузь народного господарства, оскільки в 

ринкових умовах (будівельний ринок – динамічна сукупність тих, що взаємодіють 

суб'єктів: земля, робоча сила, капітал) будівництво втрачає управління. Будівельні 

процеси вимагають гнучкого підходу до зведення будівель і їх експлуатації в процесі 

всього життєвого циклу.  

До економіки будівництва належить сукупність суспільно-виробничих відносин у 

будівництві, наука, яка вивчає закономірності розвитку будівництва, фактори, що 

визначають ефективність праці та використання засобів виробництва в цій важливій галузі 

економіки, а також форми й методи економічної роботи в будівельному виробництві. 1.  

Мета і задачі дисципліни 

Предмет, цілі та завдання дисципліни, її місце і значення в підготовці архітекторів 

Дисципліна «Економіка будівництва» призвана забезпечити єдність технічної і 

економічної підготовки бакалаврів. Архітектор повинен володіти не тільки знанням 

питань організації будівництва об’єктів і споруд, але й мінімізувати витрати на всіх 

стадіях будівництва.  

Мета вивчення дисципліни «Основи економіки будівництва» є формування 

системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників виробничо-

господарської діяльності галузі і її господарюючих суб’єктів з урахуванням чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування.  

Головними цілями дисципліни є знання:  про сучасні технології будівельного 

виробництва;  про основні організаційно-технологічні рішення по зведенню та 

реконструкції будинків та споруд;  перелік і суть будівельних процесів та операцій за 

видами робіт;  методику вибору технологічних рішень для різних видів будинків і споруд;  

основні напрямки науково-технологічного процесу в будівництві та основні положення по 

охороні навколишнього середовища та правил безпеки;  економіку будівельного 

виробництва;  методи розрахунку економічної ефективності інвестицій в будівництві  

принципи розрахунку оподаткування будівельних організацій.  

Завданнями дисципліни  є вміння:  вибрати метод зведення споруди, її 

конструктивно-технологічне рішення, користуватися технологічною документацією;  

оцінювати якість будівельних робіт;  скласти кошторис на розробку проекту, зробити 

економічну оцінку прийнятого рішення.  

Архітектура – це рід людської діяльності, безпосередньо зв'язаний з матеріальною 

реалізацією, будівництвом, тобто з використанням будівельних матеріалів і великих 

трудовитрат. При експлуатації архітектурного об’єкта необхідні витрати на опалення, 

вентиляцію, ремонт, модернізацію, пристосування до нових умов. Основна мета 
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архітектурної діяльності створити споруду, забудову, комплекс, у якому людині повинно 

бути красиво, зручно, міцно. Це з одного боку, а з іншого – усе це створюється за рахунок 

природних ресурсів, тому обов‘язок архітектора – будувати так, щоб природі це 

обійшлося з мінімумом витрат.  

Економічність архітектурного рішення – це поняття відносне, дорожче або 

дешевше відносно чого-небудь. Вартість архітектурного об’єкта – це абсолютне поняття – 

витрати, що потрібні для виробництва продукції.  

Архітектурний об'єкт має безліч властивостей і тому при його проектуванні 

виникає проблема їх взаємного ув'язування для досягнення певної якості. Якість 

архітектурного об'єкта – це сукупність властивостей, що обумовлюють придатність його 

до будівництва й експлуатації за призначенням. Існує нормована та ненормована якість 

архітектурного об’єкта. Нормована якість – це різні межі й обмеження, що визначаться за 

допомогою кількісної оцінки. Ненормована якість – це одержання високих споживчих 

якостей проекту при відносно низьких витратах, що визначається за допомогою 

інтуїтивної або вартісної оцінки. Архітектурний об'єкт має три стадії свого розвитку: 

проектування, будівництво й експлуатація. Витрати, які потрібні для реалізації проекту 

поступово збільшуються і досягають максимуму при будівництві, а в період експлуатації 

вони практично рівномірні. На етапі проектування закладаються основи якості 

архітектурного об'єкта: моделюються оптимальні умови для функціонування будинку; 

створюються його естетичні характеристики; передбачаються оптимальні конструкції і 

матеріали для регіону будівництва; планується найбільш раціональна організація процесу 

будівництва та економія трудових ресурсів і матеріальних витрат.  

Стадія прийняття рішень – це структурно-просторова організація об'єкта, коли 

формуються його основні параметри і планувальні рішення.  

Багатоваріантність – це умова одержання найбільш прогресивних і економічних 

рішень через можливість вибору.  

Процес прийняття рішень завжди супроводжується процесом оцінки. Оцінка – це 

тип діяльності, спрямований на визначення рівня якості архітектурного об'єкта. Вона дає 

характеристику архітектурного об'єкта, визначає, наскільки об'єкт задовольняє певним 

обмеженням, технічним умовам і вимогам (функціональним, естетичним, 

конструктивним, економічним). Об'єктивність – основна і необхідна властивість оцінки. 

Оцінка здійснюються тільки зіставлених об'єктів (об'єктів, що порівнюються). Така оцінка 

дає об'єктивну порівняльну характеристику об'єктів. Чим раніше підключаються оціночні 

процедури в процес проектування, тим ефективніше кінцевий результат. Існує 

необхідність проведення оціночних процедур на основі строгих однозначних спрощених 

кількісних характеристик об'єкта, використовуючи логіко-математичні методи аналізу й 

оцінки.  

ТЕМА 1.БУДІВНИЦТВО ТА ЙОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Сутність і значення економіки будівництва. Основні терміни та поняття 

Економіка будівництва вивчає закономірності, властиві конкретно галузі 

матеріального виробництва – будівництву, і виявляє форми прояви цих законів, які 

обумовлені особливостями будівництва. Вивчення цих закономірностей і механізму їх дії 

для досягнення у будівництві максимальних результатів при найменших витратах і 

являється завданням економіки будівництва як науки.  

В економічній, навчальній і спеціальній літературі до цього часу не сформульоване 

загальноприйняте визначення поняття «капітальне будівництво». Одним з них, на наш 

погляд найбільш прийнятним, є наступне:  

Капітальне будівництво – це процес створення нових, реконструкції, розширення 

та технічного переозброєння діючих об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури. 

Для цього процесу характерні довготривалість виробничого циклу, значна різноманітність 
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об’єктів будівництва, здійснення виробничого процесу на місці майбутнього 

функціонування основних фондів.  

Готовою товарною продукцією будівельної галузі є закінчені та підготовлені до 

введення в експлуатацію побудовані або реконструйовані виробничі підприємства, цехи, 

порти, житлові будинки, об’єкти соціальної сфери тощо.  

Галузь об'єднує будівельну індустрію, діяльність замовників, підрядників, 

проектні, науково-дослідні інститути та організації. У ній беруть участь різні галузі 

національної економіки, які забезпечують будівництво металоконструкціями, цементом, 

лісоматеріалами, машинами, транспортом, пальним, енергетичними ресурсами.  

Будівельне виробництво - комплекс будівельних та монтажних робіт, які 

виконуються в технологічній послідовності, і в результаті здійснення яких створюється 

готова будівельна продукція. У будівельному виробництві виділяють три етапи:  

1. Підготовка будівництва – техніко-економічні дослідження доцільності 

будівництва; проектування і інженерно-технічна підготовка до будівництва.  

2. Безпосереднє виконання будівництва – сполучення всіх технологічних елементів 

будівельного процесу з метою створення будівельної продукції.  

3. Реалізація товарної будівельної продукції – введення закінчених об'єктів в 

експлуатацію і передача їх замовнику як основних виробничих і невиробничих фондів.   

Розширення діючого підприємства – будівництво по новому проекту других і 

подальших черг діючого підприємства додаткових або нових виробничих комплексів і 

виробництв, розширення існуючих цехів основного виробничого призначення.  

Реконструкція діючого підприємства – повне або часткове переобладнання 

виробництва без будівництва нових і розширення діючих цехів основного виробничого 

призначення, але з будівництвом (при необхідності) нових і розширенням тих, що діють 

об'єктів допоміжного і обслуговуючого призначення із заміною морально застарілого і 

фізично зношеного устаткування.  

Технічне переозброєння діючого підприємства – здійснення комплексу 

заходів(без розширення виробничих площ) по підвищенню технічного рівня виробництва.  

Об’єкт будівництва – це кожна відокремлена будівля чи споруда з усіма 

влаштуваннями, устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними 

надбудовами, що належить їй, а також за необхідності з прилягаючими до неї 

інженерними мережами.  

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів, 

окремими об’єктами, що входять до складу будови є інженерні мережі. Якщо на 

будівельному майданчику за проектом зводиться лише один об’єкт основного 

призначення, то поняття об’єкта будівництва збігається з поняттям будови.  

Пусковий комплекс – це сукупність об’єктів основного виробничого, 

допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного, складського 

господарства, зв’язку, інженерних комунікацій, благоустрою  і т.д., що є частиною будови 

або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання 

послуг в повному обсязі, передбаченому проектом для даного пускового комплексу.  

Черга будівництва – це визначена проектною документацією сукупність об’єктів 

виробничого призначення, введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання 

послуг та безпечну експлуатацію цих об’єктів. Черга може складатись з одного або 

кількох пускових комплексів.  

Будова – сукупність будівель і споруд різного призначення, будівництво яких 

здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним 

кошторисним розрахунком вартості будівництва.  

Житловий масив – структурний елемент житлової території площею більше 400 

га, в межах якої формуються житлові райони. Межі його ті ж, що і для житлових районів. 

Ця структурна одиниця характерна для великих і найбільших міст і формується як 
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цілісний структурний організм з розміщенням установ обслуговування районного і 

міського користування.  

Житлова територія включає ділянки житлових будинків громадських установ, 

будівель і споруд, в т.ч. учбових, проектних науково-дослідних і інших інститутів без 

дослідних виробництв внутрішньо житлову вулично-дорожню і транспортну мережу, а 

також площі парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва і місця 

загального користування.  

Капітальні вкладення – це витрати на створення нових, розширення, 

реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів. До капітальних вкладень на 

підприємствах належать витрати на будівництво будівель, споруд та інших об'єктів, 

включаючи будівельно-монтажні роботи, вартість обладнання та інвентарю, які входять у 

кошториси будівництва; витрати на придбання машин та обладнання, які не входять у 

кошториси будівництва; витрати на придбання транспортних засобів, обчислювальної 

техніки тощо; витрати на будівництво та обладнання житлових будинків, дитячих 

дошкільних установ, об'єктів культурно-побутового призначення та ін. Крім того, до 

складу капітальних витрат належать такі: проектно-пошукові; на відведення земельних 

ділянок та переселення у зв'язку з будівництвом; на технічний нагляд за будівництвом; на 

науково-дослідницькі роботи, передбачені в кошторисах на будівництво; на утримання 

керівництва підприємств, які будуються; інші витрати, які не належать до монтажних та 

будівельних робіт, але передбачені зведеним кошторисом на будівництво.  

Поняття «капітальні вкладення» тотожне поняттю «інвестиції». У цьому зв'язку 

поняття «капітальні вкладення» розглядається як інвестиції, спрямовані на створення 

нових, розширення, реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів  

Економіка будівництва – це система спеціальних наукових знань про форми і 

особливості проявлення загальних економічних законів у капітальному будівництві як 

галузі народного господарства.  

Капітальне будівництво як галузь матеріального виробництва та його 

особливості. 
Капітальне будівництво – це галузь матеріального виробництва, в якій 

створюються нові й відновлюються діючі основні фонди народного господарства як 

виробничого, так і невиробничого призначення у вигляді готової товарної будівельної 

продукції. Як галузь матеріального виробництва будівництво має ряд особливостей, що 

відрізняють його від інших галузей. Особливості галузі пояснюються характером його 

кінцевої продукції, специфічними умовами праці, поруч специфікою застосовуваної 

техніки, технології, організації виробництва, управління і матеріально-технічного 

забезпечення. Зазначені особливості поділяються на загальні, притаманні всій галузі 

незалежно від споруджуваних об'єктів і їх призначення, і спеціальні, характерні для 

окремих будівельних міністерств.  

Загальні особливості будівництва 

1. Нестаціонарність, тимчасовий характер, неоднотипність будівельного 

виробництва і характеру кінцевої продукції. З введенням в експлуатацію об'єктів 

будівельно-монтажні роботи перериваються на обжитому місці, і засоби виробництва 

переміщаються на нове місце. У будівництві рухомими є робочі місця і будівельні 

машини, механізми, устаткування, техніко-технологічне оснащення праці, а продукція - 

нерухомою. У промисловості, як правило, продукція має рухомий характер, а робочі місця 

просторово закріплені. Кінцева продукція будівництва створюється протягом певного 

часу і використовується там же, де вона закріплена територіально. Продукція будівельної 

галузі є предметом тривалого користування і служить суспільству десятки і сотні років.  

2. Технологічний взаємозв'язок всіх операцій, які входять до складу будівельного 

процесу. У промисловості до початку випуску продукції відпрацьовується технологія 

виробництва. У будівництві до початку будівельно-монтажних робіт створюються 
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тимчасові виробничо-побутові та адміністративно-господарські будівлі, виконуються 

прокладки інженерних комунікацій, доріг, ліній електропередач і т.д. Всі ці особливості 

вимагають своєрідних організаційних форм і додаткових витрат. Поряд з цим тривалі 

терміни будівництва викликають відволікання коштів з господарського обороту у 

незавершене будівництво. Наднормативна тривалість будівництва і подальше 

вдосконалення технологічного прогресу приводять до перегляду раніше прийнятих 

рішень про хід будівництва з урахуванням застосування нової техніки і технології робіт. 

Технологія будівельного виробництва вимагає суворої послідовності у виконанні окремих 

його процесів: завершення одного робочого процесу передує початку іншого. Ні один 

будівельний процес не може початися без закінчення попереднього; продукцію своєї праці 

в цих умовах не можна накопичувати на проміжних складах. У зв'язку з цим будівельні 

процеси не можна розташувати просторово, виникають труднощі одночасного 

використання робітників відповідно до їх спеціальності і кваліфікації.  

3. Нестійкість співвідношення будівельно-монтажних робіт за їх складністю та 

видами протягом місяця, що ускладнює розрахунок чисельного та професійно-

кваліфікаційного складу робітників.  

4. Участь різних організацій у виробництві кінцевої будівельної продукції. У 

промисловому виробництві за будь-якого ступеня кооперування кінцеву продукцію 

випускає один виконавець, який цю продукцію і реалізує. У будівництві об'єктів 

одночасно беруть участь кілька будівельно-монтажних організацій (генпідрядник, 

субпідрядники), що створюють окремі конструктивні елементи будівлі. Кожна з цих 

організацій реалізує (здає) виготовлену частину продукції. Будівництво тісно пов'язане з 

усіма галузями економіки, особливо з промисловістю. З одного боку, збільшення обсягів 

будівництва залежить від розвитку галузей промисловості, які забезпечують його технічну 

оснащеність: машини, матеріали, конструкції, електроенергію тощо, з іншого боку, 

виконуючи для інших галузей економіки будівельно-монтажні роботи на основі договорів 

підряду, будівельні організації нерозривно пов'язані з діяльністю замовників. Ряд інших 

галузей виступає по відношенню до будівництва як в якості постачальників, так і в якості 

споживачів будівельної продукції. Будівництво є самою матеріаломісткою галуззю: для 

отримання кінцевої продукції йому постачають будівельні матеріали понад 70 галузей 

економіки країни.  

5. Роль клімату і місцевих умов у будівельних роботах. Незважаючи на ліквідацію 

сезонності в будівництві, негативні температури вимагають виконання заходів, що 

забезпечують спорудження об'єктів і в зимових умовах. Будівництво будівель одного і 

того ж типу в різних районах країни вимагає різних витрат матеріальних ресурсів. Умови 

будівництва багато в чому визначаються сейсмічними умовами, рельєфом місцевості, 

геологічною будовою ґрунту, наявністю ґрунтових вод, способом доставки на будівельний 

майданчик конструкцій і матеріалів.  

Робітники на будівництві більше схильні до впливу кліматичних умов, ніж 

робітники інших галузей промисловості. Ця особливість потребує докладання великих сил 

у найбільш сприятливий період року. У зв'язку з цим на основні будівельні, монтажні та 

ремонтно-будівельні роботи вводяться поправочні коефіцієнти, які дозволяють 

враховувати відхилення від нормативних умов праці.  

Спеціальні особливості будівництва викликані великою різноманітністю 

споруджуваних об'єктів. До їх числа належать: промислові, житлово-цивільні, соціально-

побутові, транспортні, сільськогосподарські, меліорації і водного господарства, 

магістральних трубопроводів, ліній електропередачі.  

Будівництво промислових об'єктів характеризується концентрацією їх на 

відведеній території та складністю споруджуваних об'єктів. Роботи на одному місці 

ведуться понад рік. На організації, зайняті на спорудженні щодо довгострокових об'єктів, 

менше впливає перебазування засобів виробництва. На цих будівельних підприємствах, як 
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правило, стабільний склад кадрів. Будівництву об'єктів транспорту, магістральних 

трубопроводів, меліорації і водного господарства, об'єктів сільськогосподарського 

призначення та ліній електропередачі властиві: невеликий обсяг робіт на одному місці, 

необхідність ведення робіт на різних об'єктах, віддалених один від одного на відміну від 

сконцентрованих в одному місці, а також рухливість робочих місць у міру зведення того 

або іншого об'єкту та спорудження їх у необжитих місцях.  

Зведення житлово-цивільних та соціально-побутових об'єктів характеризується 

суворим дотриманням послідовності і черговості комплексної забудови. У зв'язку з цим 

поряд з житловими масивами повинні будуватися дороги, системи водопостачання, 

енергопостачання, тепломережа, школи, дитячі ясла і сади, об'єкти торгівлі, культури та 

побутового обслуговування. Недотримання вимог спорудження цих об'єктів призводить 

до порушення санітарних і містобудівних норм і правил. Для будівництва об'єктів 

соціального призначення характерні часта перебазування будівельної техніки, 

обладнання, бригад та учасників будівельних підприємств, додаткові витрати часу, 

фінансів, матеріалів, що призводить до зменшення ефективності діяльності будівельних 

організацій. 

Учасники будівництва. 

До основних учасників будівництва відносяться юридичні і фізичні особи, тобто 

будь-які державні, громадські, приватні організації і індивідууми.  

Інвестор (вкладник) – суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про 

вкладення власних і позикових майнових та інтелектуальних цінностей в будівництво 

об'єкта. Інвестори мають юридичні права на повне розпорядження результатами 

інвестицій. Інвестори визначають сферу докладання капітальних вкладень (інвестицій), 

виробляють умови контрактів на будівництво об'єкта з іншими учасниками 

інвестиційного процесу і здійснюють з ними фінансово-кредитні розрахунки. Інвестор 

може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця будівельної продукції - об'єкта, а 

також виконувати функції замовника або забудовника.  

Девелопер (з англ. «to develop» розвивати) – різновид інвестора, тобто особа, що 

вкладає кошти в розвиток міських або приміських земель (освоєння території, 

прокладення комунікацій і доріг) з подальшим продажем забудованих або незабудованих 

ділянок. 

 Замовником є юридична або фізична особа, яка прийняла на себе функції 

організації та управління фінансовим проектом будівництва об'єкта, починаючи від 

техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) капітальних вкладень і закінчуючи здачею 

об'єкта в експлуатацію або виходом промислового підприємства на проектну потужність.  

Забудовник відрізняється від замовника правами на земельну ділянку під 

будівництво. Він є землевласником на праві особистої власності, а замовник використовує 

земельну ділянку під будівництво на умовах тривалої оренди.  

Підрядник – юридична або фізична особа, що виконує комплекс робіт по 

будівництву об'єктів різного призначення. Виконавець повинен мати ліцензію на ті види 

діяльності, де це передбачено законом. Договір із замовником укладає генеральний 

підрядник - центральна фігура у будівництві.  

Генеральний підрядник – фірма, що здійснює за договором підряду (або 

контрактом) зведення об'єкта. Генпідрядник відповідає перед замовником за будівництво 

об'єкта в повній відповідності з умовами договору, проектно-кошторисною 

документацією та будівельними нормами і правилами. За погодженням із замовником 

залучає до виконання окремих комплексів будівельно-монтажних робіт субпідрядні 

організації і несе відповідальність за якість виконаних робіт протягом гарантійного 

періоду часу після здачі об'єкта в експлуатацію.  

Ідея інвестицій капіталу в нерухомість обґрунтовується доцільністю її реалізації на 

стадії техніко-економічного розрахунку капітальних вкладень, потім слідують 
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передпроектні дослідження та ескізний проект, проектування, підготовка будівництва і 

виконання робіт, реалізація будівельної продукції, експлуатація об'єкту. У рамках 

ринкової економіки для здійснення всього процесу вкладення інвестицій в будівництво 

залучається особлива центральна фігура – керуючий проектом, який може бути зі штату 

замовника, із спеціалізованої сторонньої організації або за контрактом – фахівець як 

фізична особа.  

Керуючий проектом (проект-менеджер) повинен бути універсальним фахівцем, 

поєднувати в одній особі знання інженера-будівельника, менеджера, економіста, 

фінансиста і бути талановитим організатором.   

Організаційні форми капітального будівництва 

У капітальному будівництві набули поширення такі організаційні форми 

будівництва: господарський і підрядний спосіб, будівництво об'єктів «під ключ», тендерні 

торги (конкурси).  

При підрядному способі будівництво об'єкта здійснюється постійно діючими 

спеціальними будівельними та монтажними організаціями (підрядчиками) за договором з 

замовником, які мають власні матеріально-технічні бази, засоби механізації та транспорту, 

постійні будівельно-монтажні кадри відповідних спеціальностей і спираються у своїй 

діяльності на велике механізоване промислове виробництво будівельних конструкцій, 

деталей напівфабрикатів. Цей спосіб будівництва є основним.  

Підрядний спосіб робіт передбачає укладення між замовником та підрядником 

(генеральним підрядником) договору на весь період будівництва до повного завершення 

будівництва. Цей договір носить назву генерального. У розвиток генерального договору 

сторони укладають додаткові угоди на рік. Усі взаємовідносини між учасниками процесу 

будівництва регулюються Правилами про договори підряду на капітальне будівництво, 

Правилами фінансування будівництва та договорами підряду. У договорі обумовлюються 

взаємні зобов'язання сторін та відповідальність за їх виконання, порядок здійснення 

будівництва, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, регламентуються умови 

виконання робіт.  

Замовник надає підряднику майданчик для будівництва, своєчасно передає йому 

затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечує фінансування, поставляє 

технологічне, енергетичне та інші види обладнання.  

Замовник проводить комплексне випробування устаткування за участю 

зацікавлених сторін, забезпечує шеф-монтаж заводів-виготовлювачів, проводить наладку 

технологічних процесів і разом з генеральним підрядником забезпечує введення в дію 

виробничих потужностей та об'єктів будівництва.  

У процесі будівництва замовник здійснює технічний нагляд за ходом будівництва, 

контроль за відповідністю фактичних обсягів, вартості і якості виконуваних робіт, а також 

технічних умов на виробництво і приймання робіт, забезпечує приймання та оплату 

закінчених будівництвом об'єктів та окремих етапів робіт, розраховується з підрядником 

за прийняту закінчену будівельну продукцію.  

При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами 

замовника або інвестора. Для цього в організаційній структурі замовника створюється 

будівельно-монтажний підрозділ, який і здійснює комплексне будівництво об'єкта. Даний 

спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при 

будівництві невеликих об'єктів на території існуючого підприємства, у сільському 

будівництві, тобто в тих умовах, коли не представляється можливим організувати 

рівномірне завантаження будівельних кадрів, коли виконання будівельно-монтажних 

робіт у часі залежить від характеру технологічного процесу основного виробництва і має 

місце невизначеність у наданні фронту робіт. Отже, доводиться виконувати невеликі за 

масштабами обсяги робіт різного профілю з неритмічним завантаженням робітників. При 
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цьому потрібно відносно невелика кількість робітників, що володіють широким спектром 

спеціальностей.  

При господарському способі будівельно-монтажні дільниці або управління, як 

правило, характеризуються слабкою оснащеністю високопродуктивною спеціалізованою 

технікою, невисоким рівнем кваліфікації робітників, неритмічністю будівельних процесів, 

плинністю будівельних кадрів, низьким рівнем продуктивності праці. Все це не сприяє 

індустріалізації будівництва, створення висококваліфікованих будівельних колективів. 

Проте господарський спосіб має і переваги: скорочується час на всілякі узгодження, 

пов'язані з залученням підрядних будівельних організацій, посилюється зацікавленість 

колективу діючого підприємства та будівельного управління у швидкому та якісному 

здійсненні проведених робіт з реконструкції, переозброєння або розширення підприємства 

при єдності керівництва експлуатації та будівництва об'єкта.  

В останні роки широке поширення починає отримувати форма будівництва об'єктів 

«під ключ», коли функції замовника передаються генеральному підряднику. У цьому 

випадку генпідрядна будівельна організація бере на себе повну відповідальність за 

будівництво об'єкта відповідно до затвердженого проекту, у встановлені терміни і в межах 

затвердженої кошторисної вартості. Це підвищує зацікавленість генпідрядника в більш 

економному витрачанні встановленого кошторисного ліміту, так як отримана економія 

надходить у його розпорядження, спрощується система зв'язків, що сприяє підвищенню 

оперативності прийняття і реалізації рішень, а в кінцевому рахунку - здешевлення і 

прискорення будівництва.  

В міжнародній практиці капітального будівництва прийнято вибір 

проектувальників, підрядників, постачальників виконувати на конкурсній основі шляхом 

проведення конкурсів (тендерів), що сприяє розвитку ринкової конкуренції і дозволяє 

замовнику вибрати найбільш вигідні пропозиції. Для участі в тендері претенденти 

(підрядники) подають конкурсні пропозиції (оферти). Оферта – це поданий претендентом 

тендерному комітету комплект документів, який містить пропозиції та умови, за якими він 

погоджується виконати замовлення. При проведенні тендерних торгів або шляхом прямої 

домовленості сторін залежно від складу витрат визначається договірна ціна контракту.  

ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БУДІВНИЦТВІ 

Основні поняття про інвестиційну діяльність 

Інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток 

(дохід), або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: рухоме і 

нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); грошові 

засоби, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; майнові права, що 

витікають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність 

технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної 

документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації виробництва, 

але не запатентованих; права користування землею, водою, іншими природними 

ресурсами, а також інші майнові права. Інвестиції у відтворення основних виробничих 

фондів можуть здійснюватися у вигляді капітальних вкладень.  

Інвестиційний процес – процес вкладання фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів і створення виробничих потужностей і основних фондів шляхом випуску 

продукції чи надання послуг і отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту.  

Об’єктами інвестиційної діяльності є знову створювані або такі що модернізуються 

основні фонди і оборотні засоби у всіх галузях і сферах народного господарства, цінні 

папери , цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності та 

інші об’єкти власності а також майнові права. 
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 Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності. вони приймають рішення про 

вкладення власних, позичкових і привернутих майнових цінностей.  

Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи 

України та інших країн.  

Інвестор самостійно визначає обсяги, напрямки і ефективність здійснюваних 

інвестицій і на свій розгляд залучає на договірній основі учасників інвестиційного 

процесу у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів (тендерів).  

Відношення ,що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності, 

регламентуються законодавчими актами і угодами. Інвестор зобов’язаний: представляти 

фінансовим органам декларацію про обсяги джерела здійснюваних ним інвестицій; 

отримати необхідний дозвіл державних органів і спеціальних служб на капітальне 

будівництво; отримати висновок експертизи інвестиційних проектів про відповідність 

технологічних, санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних і архітектурних вимог; 

дотримуватися державних норм і стандартів; виконувати вимоги державних органів і 

посадових осіб; представляти у встановленому порядку бухгалтерську і статистичну 

звітність.  

Складання угод, вибір партнерів, визначення зобов’язань, всяких інших умов 

господарських взаємовідносин є виключно компетенцією суб’єктів інвестиційної 

діяльності.  

Джерела фінансування інвестиційної діяльності:  

а) власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, 

грошові накопичення, заощадження громадян, юридичних осіб та інші);  

б) позичкові фінансові кошти інвестора (банківські і державні кредити); 

 в) привернуті фінансові засоби інвестора (засоби від продажу акцій, пайових та 

інших внесків громадян і юридичних осіб); 

 г) бюджетні інвестиційні асигнування;  

д) безкоштовні і благодійні внески і пожертвування.  

Рішення по державних інвестиціях приймаються на підставі: прогнозів 

економічного і соціального розвитку держави; схем розвитку і розміщення продуктивних 

сил; цільових науково-технічних і комплексних програм і ТЕО, що визначають 

доцільність цих інвестицій.  

Кошти із держбюджету виділяються тільки на найважливіші будови державного 

замовлення, реалізацію державної програми. Однією із форм реалізації державних 

інвестицій є державні замовлення на створення виробничих потужностей із зазначенням 

термінів введення у експлуатацію. До виключної компетенції місцевих органів 

самоврядування відноситься використання місцевого бюджету в інвестиційних цілях, 

будівництво об’єктів соціальної інфраструктури та інші.  

Склад і структура капітальних вкладень 
Капітальні вкладення – це частина інвестицій, направлених  в капітальне 

будівництво на розширене відтворення основних виробничих фондів. Капітальні 

вкладення складаються із таких основних елементів:  

 витрати на будівельно-монтажні роботи (БМР);   

витрати на придбання устаткування, механізмів, машин, інструмента , інвентарю;   

інші витрати (проектно-пошукові, науково-дослідницькі роботи, утримання 

дирекції підприємства, що будується і технагляду та інші).  

розподіл капітальних вкладень характеризує галузева структура (≈):   

машинобудівництво і металообробка – 25%;   

промисловість будматеріалів – 55%;   

лісна, деревооброблювальна, целюлозо-паперова промисловість – 8%;   

чорна металургія – 6%;  транспорт – 1%   

інші – 5%.  
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Структури капіталовкладень:  

а) технологічна структура, яка характеризує розподіл вкладень між основними 

складовими кошторисної вартості капіталовкладень (≈ у %):   

витрати на БМР (61%);   

вартість устаткування, інструмента, меблів, інвентарю (25%);  

інші витрати (14%).  

Збільшення частки устаткування у складі капітальних вкладень дозволяє відносно 

зменшувати капітальні вкладення на одиницю випущеної продукції і тим самим 

збільшувати їх економічну ефективність, сприяє збільшенню технічного рівня 

підприємства, механізації і автоматизації виробництва.  

На зміну технологічної структури впливає:   

науково-технічний прогрес у машино будівництві;   

зменшення ваги і габаритів технологічного устаткування, збільшення його 

потужності і продуктивності;   

всебічна індустріалізація будівельного виробництва;   

раціональна забудова промислових підприємств.  

Все це дозволяє зменшити кошторисну вартість БМР , підвищити рівень 

механізації і автоматизації виробництва  

б) відновлювальна структура капітальних вкладень – це розподіл їх (вкладень) на 

нове будівництво, реконструкцію і розширення діючих підприємств, їх технічне 

переобладнання і модернізацію.  

Реконструкція – це процес корінного переобладнання діючого виробництва на базі 

технічного і організаційного удосконалення, комплексного оновлення і модернізації 

основних виробничих фондів. реконструкція дозволяє у стислі терміни із меншими 

капітальними витратами, ніж при новому будівництві, збільшувати виробничі потужності, 

скорочувати терміни освоєння знову створюваних потужностей, швидше оновлювати 

продукцію.  

Технічне переоснащення – це процес підвищення технічного рівня окремих 

дільниць виробництва до сучасних вимог шляхом впровадження нової технології, техніки,  

модернізації і заміни устаткування більш продуктивним.  

Відновлювальна структура капітальних вкладень (≈ %):  

 реконструкція підприємств – 13%;  

 технічне переозброєння –53%;  

 нове будівництво – 24%;   

решта – 10%.  

в) територіальна структура капітальних вкладень – це розподіл їх по економічним 

районам України (Донбас, Придніпров’я, Прикарпаття, Полісся, Центр тощо). її 

формування направлено на забезпечення прискореного розвитку промисловості південно-

східних і південно-західних регіонів України та регіонів, перспективних щодо розвитку 

добувної промисловості.  

г) розподіл капітальних вкладень за формами власності (≈ %):  

 колективна – 39%;   

державна – 21%;  

 муніципальна – 18%;   

приватна – 17%;   

змішана (з іноземними учасниками) – 5%. 

Планування капітальних вкладень і капітального будівництва 

 План капітальних вкладень є складовою частиною плану розвитку галузей, 

економічного району і окремого підприємства. Він розроблюється одночасно з планом 
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випуску продукції та іншими його розділами, чим забезпечується комплексне рішення 

питань виробництва та капітального виробництва.  

Розробка плану капітального будівництва включає планування капітальних 

вкладень, проектно-дослідницьких робіт, будівельного виробництва і його матеріально-

технічної бази.  

При розробці планів капітального будівництва капітальні вкладення направляються 

в першу чергу:   

в галузь виробництва, які забезпечують прискорення науково-технічного прогресу і 

підвищення технічного рівня у всіх галузях народного господарства;   

на збільшення виробничих потужностей підприємств, за рахунок розширення, 

реконструкції, технічного переоснащення, впровадження прогресивної і новітньої 

технології, модернізації і заміни застарілого устаткування.  

План капітального будівництва по галузі, економічному району, підприємству 

складається із таких розділів:  

 планових завдань по введенню в дію виробничих потужностей і основних 

виробничих фондів;   

обсягів капітальних вкладень, їх напрямків і структури;  

 титульних списків будов і об’єктів;   

плану проектно-пошукових робіт;   

плану розвитку будівельного виробництва і його матеріально-технічної бази;   

техніко-економічного обґрунтування ефективності капітальних вкладень.  

У титульних списках капітального будівництва конкретно встановлюється 

завдання по вводу в дію виробничих потужностей, основних виробничих фондів і 

напрямків капітальних вкладень по об’єктах і будовах. титульні списки містять повну 

характеристику об’єкта будівництва: назву, місце знаходження, рік початку і закінчення 

будівництва, проектну потужність, план БМР, кошторисна вартість, річні обсяги 

капітальних вкладень, виконання обсягів робіт на початок планового періоду. Включення 

об’єктів у титульний список є дозволом на його будівництво і фінансування.  

План капітальних вкладень і БМР розробляється на перспективу і поточний 

період (рік, квартал, місяць). 

 План вводу в дію виробничих потужностей складається у натуральних і вартісних 

показниках.  

Планування капітальних вкладень по приросту виробничих потужностей галузі 

здійснюється за формулою:  

КПЛ=М1КУ1+М2КУ2+М3КУ3 –НК1+НК2 ,  

де М1, М2, М3 – відповідно планові прирости потужності за рахунок технічного 

переозброєння, реконструкції і розширення діючих і будівництва нових підприємств;  

КУ1, КУ2, КУ3 – питома вага капітальних вкладень по основних напрямках 

приросту виробничих потужностей;  

НК1, НК2 – незавершене капітальне будівництво на початок і кінець планового 

періоду.  

Планове завдання по вводу в дію основних виробничих фондів визначається 

кошторисною вартістю, підприємства, об’єктів, що вводяться в експлуатацію у плановому 

періоді, за вирахуванням одноразових витрат, які не збільшують вартість основних 

виробничих фондів (підготовка експлуатаційних кадрів, витрати на тимчасові будови і 

споруди тощо).  

 Планування виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних 

організацій 
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Планування – це розробка та коригування плану, який до свого складу включає 

передбачення, обґрунтування, конкретизацію й опис діяльності господарського об'єкта на 

найближчу та віддалену перспективу.  

План будівельної організації, що враховує працю людей і рух ресурсів 

(матеріальних і фінансових), має силу наказу для зазначених у ньому осіб і структурних 

підрозділів.  

У процесі планування розробляються узагальнюючі й окремі показники діяльності 

будівельної організації.  

До узагальнюючих показників належать:  

а) по будівельному виробництву   

введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (розробляються на 

основі титульного списку будов);   

загальний і виконуваний власними силами обсяг будівельно-монтажних робіт, що 

складається для визначення потреби в ресурсах, кредитах, фонді заробітної плати й 

оборотних коштах;   

по праці та соціальному розвитку:   

зростання продуктивності праці; 

кількість робітників і службовців;  

фонд заробітної плати;  

б) по фінансах:   

прибуток, собівартість продукції (робіт, послуг) і зниження собівартості 

будівельно-монтажних робіт;   

платежі в бюджет і асигнування з бюджету;  

в) по власних капітальних вкладеннях:   

введення в дію основних фондів, виробничих потужностей, у тому числі приріст 

потужностей за рахунок технічного переобладнання та реконструкції діючих підприємств;  

г) по матеріально-технічному забезпеченню:  

 обсяг постачань матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт;  

д) по впровадженню нової техніки та передового досвіду:   

заходи щодо розробки, освоєння і впровадження нових високоефективних 

технологічних процесів і видів продукції, а також впровадження передового досвіду в 

галузі технології, НОП, виробництва й управління. 

 Усі інші показники річного плану є окремими (виробіток на одного робітника, 

кількісний склад і фонд заробітної плати за категоріями працівників, їхня середня 

зарплата, обсяг нормативної умовно чистої продукції, обсяг незавершеного виробництва 

тощо). Ці показники використовуються плановими органами як розрахункові для 

визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах, фонді заробітної плати, оборотних 

коштах і кредитах. Показники плану встановлюються з розбивкою по кварталах і повинні, 

як правило, бути доведені до виконавців.  

У систему планування у будівельних організаціях входять довгострокові, поточні 

річні й оперативно-календарні плани.  

Річний план (будфінплан) включає такі розділи:   

1. виробнича програма;   

показники підвищення ефективності виробництва;  

розвиток і використання виробничої потужності;   

технічний розвиток;   

механізація й автоматизація виробництва;   

план власних капітальних вкладень;   

праця і заробітна плата;  

планування матеріально-технічного забезпечення і комплектації;  

план підсобних виробництв;   
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собівартість і прибуток;  

утворення і використання фондів нагромадження і споживання;  

фінансовий план;   

соціальний розвиток колективу.  

Річні завдання плану – основа для складання оперативно-календарних планів. Для 

їх розробки вихідними даними є річний план.  

Оперативно-календарне планування – розгорнуте продовження поточного 

(річного) планування виробництва і включає:   

деталізацію річного плану будівельної організації та доведення його завдань до 

кожного виробничого підрозділу, дільниці, бригади, робітника. Плани та графіки при 

цьому складаються на квартал, місяць, декаду;   

організацію доставки на робочі місця матеріалів, конструкцій, виробів, 

інструменту, забезпечення справності будівельних машин і механізмів, подача енергії 

тощо;  

 забезпечення постійного контролю за ходом виробничого процесу й оперативне 

усунення неполадок і перебоїв у роботі на кожному робочому місці.  

Однією з найважливіших функцій оперативно-календарного планування є розподіл 

роботи на робочому місці в . зв'язку з необхідністю обліку різної індивідуальної 

продуктивності діючого обладнання та праці робітників, тому що одну й ту ж роботу 

робітники однієї і тієї ж професії, навіть маючи однаковий кваліфікаційний розряд, за 

допомогою різних технічних засобів виконують за різний час.  

На практиці завдання на робочих місцях часто даються будівельними майстрами 

або бригадирами виключно на основі їх особистого досвіду. При відсутності іншого 

способу – це єдиний вихід.    

Бізнес-планування 

Планування економічної діяльності, що широко застосовується у закордонній, а 

відтепер і в нашій практиці, засноване на бізнес-плані.  

Бізнес-план (англ.) – це комплексний план розвитку підприємства (фірми), план 

конкретних заходів щодо досягнення конкретних цілей діяльності підприємства, 

включаючи оцінку очікуваних витрат і доходів.  

Бізнес-план розробляється на основі маркетингових досліджень і є основою 

управління інвестиційним проектом і підприємством (будівельною організацією), яке 

здійснює цей проект. Бізнес-план, як і план розвитку, є документом, де включено всі 

основні питання діяльності будівельної організації – її виробничі та соціальні проблеми, 

але особливе місце відводиться комерційній діяльності (маркетингу). На відміну від 

директивного плану він не має законодавчого характеру, регулярно коригується залежно 

від кон'юнктури ринку і, таким чином, адаптується до непередбачуваних ринкових 

ситуацій. Тепер бізнес-план найчастіше розробляється для вирішення питання - розпочати 

чи розширити справи, тобто для розкриття доцільності вкладання інвестицій у проекти.  

У загальному плані мета бізнес-планування визначається та реалізується згідно 

напрямків:   

залучення додаткових інвестицій;  

 розширення будівельних робіт і виробництва товарів;  

 зміна власників будівельної організації;  

 зміна вимог споживачів будівельної продукції;  

 впровадження нових будівельних матеріалів, конструкцій, нової будівельної 

техніки та обладнання;   

впровадження нових форм організації виробництва та технології будівельних робіт;  

 фінансове оздоровлення будівельної організації.  

При розробці бізнес-планів спостерігається така послідовність:   

1. збирання, аналіз і необхідна обробка інформації;  
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2.  формування глобальної цілі та другорядних цілей і завдань;   

3. дослідження альтернативних рішень і вибір раціональних форм і методів 

досягнення кінцевих цілей.  

Бізнес-план найчастіше розробляється на 3 – 5 років. Основна частина цього плану 

невелика, а інше – додатки. Замовниками бізнес-плану є підприємства, організації та 

фірми, які здійснюють підприємницьку й інвестиційну діяльність, умови та результати 

яких аналізуються й прогнозуються у бізнес-плані.  

При розробці бізнес-плану взаємно враховуються та пов'язуються інтереси й умови 

зацікавлених сторін:   

замовника (клієнта) бізнес-плану, який є самостійним інвестором або використовує 

залучений капітал шляхом акціонування, позики тощо;  

 муніципальних органів, які визначають потреби та пріоритети, наприклад 

будівництві об'єктів, відповідно до загальної (галузевої або містобудівної концепції 

розвитку, що формують проектне завдання, планують податкові надходження до 

бюджету, беруть участь у нагляді за впровадження(наприклад за будівництвом);   

підрядних (проектних і проектно-будівельних) фірм, що деталізують концепцію 

бізнес-плану, здійснюють технічні досліди, проектування, складання кошторисної 

документації, здачу об'єкта замовнику; 

  споживача, який використовує продукцію та послуги.  

Бізнес-план розробляється на основі узагальнення й обробки зібраної вихідної 

інформації та подається у формі записки за узагальненою структурою:  

1) резюме (загальні висновки , положення, підсумки); 

 2) характеристика об’єкта (призначення, місцезнаходження, потужність, технічні 

параметри, умови експлуатації);  

3) оцінка ринкової кон’юнктури (попит, пропозиція, конкуренти);  

4) стратегія маркетингу (обсяг реалізації, формування цін, реклама);  

5) організація робіт і фінансування виробництва (джерела, умови);  

6) Визначення витрат (одноразові, поточні, зведені);  

7) Визначення доходів (собівартість, валовий доход, податки, прибутки);  

8) План реалізації проекту (організаційний план, фінансовий план);  

9) Оцінка економічної та комерційної ефективності інвестицій (термін окупності 

інвестицій, рівень рентабельності);  

10) Страхування комерційного ризику та юридичний захист (типи ризиків, умови 

страхування, юридичний захист).    

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 

Проектування в будівництві та його організація 

Формування архітектурно-планувальної структури та об’ємно-просторової 

композиції промислового комплексу, вибір можливостей художньої виразності за 

критеріями краси та гармонії органічно пов’язані з пізнанням та використанням 

економічних вимог, які зумовлюють загальний результат роботи. На багатоваріантну 

економічну інформацію спираються загальні вихідні дані та конкретне завдання на 

проектування, ескізні проробки та варіантний пошук, уточнення варіанту, взаємна ув’язка 

архітектурно-проектних рішень в процесі їх розробки та реалізації. Економічність є 

невід’ємним атрибутом архітектури. Вона забезпечується на перед проектних стадіях, в 

процесі проектування та будівництва, та найбільш повно проявляється під час 

експлуатації. Тому задача архітектора, який працює в сфері промислового проектування 

та виконує авторський догляд за будівництвом достатньо визначена.  

Економічним вважають той проект, який забезпечує при його реалізації високу 

соціально-економічну ефективність використаних коштів. В результаті віддачу 
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характеризують об’єктивні показники динаміки продуктивності праці, росту 

матеріального добробуту, соціально-культурного рівня працівників. Їх оцінюють в першу 

чергу в конкретному взаємозв’язку загальних та окремих рішень, перспективних 

направлень та реальних умов. Вирішальним моментом в такому випадку є влучне 

поєднання різноманітних, навіть суперечливих вимог, які витікають із різнопланового 

призначення промислового об’єкту.  

В умовах інтенсифікації виробництва, прискорення науково-технічного прогресу 

першочергові авторські задуми схильні до майбутніх коректив. Економічність 

архітектурно-проектних рішень є умовою, яка залежить від рівня економічної підготовки 

архітектора в широкому народногосподарському плані. 

 Прийняте архітектурно-проектне рішення покликано забезпечити економію 

матеріально технічних ресурсів при будівництві та експлуатації промислових підприємств 

з урахуванням взаємозв’язку з містобудівельними та соціально-економічними завданнями 

розвитку окремого району, підвищення екологічної чистоти виробництва, покращення 

громадського та культурно-побутового обслуговування працівників, створення 

комфортних умов на робочих місцях. Одночасно необхідно забезпечувати зниження 

собівартості виробленої продукції, підвищення рентабельності виробництва, вивільнення 

робочих кадрів та техніки для використання на нових підприємствах чи об’єктах 

будівництва, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, скорочення проектно-

будівельного циклу та періоду освоєння нових потужностей, врахування різноманітних 

умов, які з’являються з раніше прийнятих архітектурно-проектних рішень. На етапі 

прискорення особливе значення набуває фактор часу. Спеціалісти вважають, що 

оптимальна тривалість будівельного процесу 1 рік, оскільки більша тривалість призводить 

до швидкого морального зносу устаткування, технологій. 

 В багатьох розвинутих країнах світу пошук точного авторського рішення всебічно 

обґрунтовують в першу чергу на передпроектних стадіях, а саме: при розробці 

генеральних схем розвитку та розміщення схем народного господарства та продуктивних 

сил по економічним районам; при розробці схем і проектів районного планування, а також 

забудови міст, населених пунктів; при складанні схем територіально-промислових 

комплексів та промислових вузлів.  

Умовою економічності проекту є точне взаємопов’язане рішення ряду комплексних 

і часткових завдань. Виявлення та використання факторів економічності, ефективності 

архітектурно-проектних рішень – необхідна складова частина процесу проектування.  

Фактори ефективності 

а) Фактори першої групи – виробничо-технологічні:   

1. різноманітні форми концентрації, кооперування, комбінування промисловості в 

комплексі з розвитком спеціалізації виробництва, оптимізацією їх потужностей, 

одиничної  потужності технологічного устаткування включно;   

2. раціональне укрупнення підприємств;   

3. використання нових технологічних процесів;   

4. модернізація устаткування;  автоматизація та роботизація технологій;  

5.  удосконалення систем управління.  

Урахування таких факторів допомагає виявити характер та склад промислового 

підприємства, його розміри та взаємозв’язки. В порівнянні з новим будівництвом 

реконструкція дозволяє зекономити 8–10% капітальних вкладень, які необхідні для 

створення об’єкту. На один і той же об’єм продукції на новому підприємстві необхідно в 

1,2–1,5 разів більше технологічного устаткування. Період освоєння проектної потужності 

на підприємствах реконструкції приблизно в 3 рази менше, ніж в новобудовах. Отже, 

скоротиться період окупності. Зменшиться потреба в робочих кадрах, фондовіддача 

збільшиться в 1,5 разів. Реконструкція та технічне переоснащення діючих підприємств 

являються конкретною формою інтенсифікації виробництва. 
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 Важливим напрямком роботи є пошук рішень, які забезпечують систематичне 

зниження частки витрат на будівельно-монтажні роботи. В загальній структурі 

капітальних вкладень – це в першу чергу пов’язано з технологією, характером машин та 

устаткування (чим вища доля устаткування, тим ефективніше, точніше його використання 

в промислових цілях).  

б) Фактори другої групи – територіально-просторові та об’ємно-планувальні:  

 1. прогресивні методи планування та забудови промислових територій;   

2. вибір раціональних шляхів, типів та розвитку об’ємно-планувальних рішень 

будівель і споруд;   

3. вибір прогресивних конструктивних типів будівель і споруд, конструкцій і 

матеріалів;   

4. формування інтер’єрів будівель і споруд.  

Такі фактори досліджують в тісному взаємозв’язку з конкретними умовами. Багато, 

що залежить від економіко-географічних, природних, галузевих та місцевих умов і 

особливостей проектування та будівництва.  

Техніко-економічне обґрунтування архітектурно-проектних рішень промислових 

будівель. Формування та вибір архітектурно-проектного рішення обґрунтовують техніко-

економічною оцінкою. При цьому основними умовами є розгляд декількох 

альтернативних варіантів і усестороннє врахування економічних умов проектування та 

будівництва;  

Методичним принципом техніко-економічної оцінки є порівняльна економічна 

ефективність, яка обґрунтовує найбільш раціональний варіант при конкретних умовах 

оцінки.  

В промисловому проектуванні та будівництві найбільш широко розповсюджені 

нормативи та стандарти, які регулюють технологічні параметри виробництва, санітарно-

гігієнічні умови, безпека, взаємозв’язок. Архітектору-проектувальнику в галузі 

промисловості слід враховувати активну роль виробництва в формуванні нових 

нормативних потреб, вміти обґрунтовувати рішення. Відомо, що для оцінки архітектурно-

проектних рішень використовують систему техніко-економічних показників. В залежності 

від цілей і завдань оцінки застосовують різні види ТЕП: основні (загальні), які відносяться 

до оцінки проекту вцілому, додаткові (часткові), які характеризують окремі частини 

проектних рішень. ТЕП визначають в різній формі, а саме: натуральній (в фізичних 

одиницях виміру); відносній (в відсотках); вартісній (в грошовому вираженні( грн. тощо).  

На склад і рівень ТЕП впливають призначення, галузеві та місцеві особливості 

об’єкта. Вибір показників, аналіз та оцінка залежать від етапу розробки проекту. На 

перших начальних етапах (творча концепція, ескізний проект, фор-ескіз) застосовують 

натуральні і відносні ТЕП. При рішенні загальних питань чи комплексних задач 

(містобудівельне рішення, загальна схема планування, зонування території, ескіз 

забудови), загальні ТЕП доповнюють частковими, які відносяться до проектування 

територій. При проектуванні генерального плану, об’ємно-планувальних рішень будівель і 

споруд, обґрунтовуючи вибір конструкцій і матеріалів, спираються на відповідні часткові 

ТЕП. Вартісні показники використовують на завершальних етапах, а також у випадках 

уточнення ТЕП.  

Заключний етап техніко-економічної оцінки потребує розрахунку порівняльної 

економічної ефективності капітальних вкладень, які пов’язані з виконанням проекту. При 

цьому враховується рівень витрат та результатів при будівництві та експлуатації 

підприємства. В необхідних випадках оцінюють також соціальні, ергономічні, естетичні 

та ряд інших показників проекту. В цілому техніко-економічне обґрунтування є одним із 

головних етапів архітектурного проектування.  

Професія архітектора більш пов'язаний з архітектурно-будівельною частиною 

проекту. Йому необхідно володіти методикою розрахунку багатьох допоміжних (частих), 
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спеціальних техніко-економічних показників, використовувати при цьому результати для 

проведення аналізу та удосконалення архітектурно-проектних рішень на всіх етапах 

творчого пошуку.  

Основи економічної оцінки архітектурних рішень 

Основні вимоги до економічних методів оцінки рішень на початкових стадіях 

проектування та їх властивості. Удосконалення планувальних рішень архітектурних 

споруд масового будівництва передбачає застосування на початкових етапах 

проектування методів оперативного визначення їх вартості, тому що процес формування 

проектних рішень повинен обов'язково супроводжуватись оцінкою їх економічної 

ефективності. Для досягнення об'єктивності при виборі рішення, обліку великої кількості 

різноманітних факторів, що впливають на якість прийнятого рішення і прискорення 

процесу проектування застосовуються математичні методи оцінки. Проведення оцінки 

ефективності уже закінченого проекту, а не його варіантів, не дозволяє наблизитись до 

вирішення проблеми для одержання оптимального результату. Якщо естетичну якість 

варіанта ще можливо оцінити інтуїтивно, то визначення його економічних характеристик 

потребує об'єктивних методів, в основі яких лежать кількісні показники. 

 Методи визначення вартості архітектурного об’єкта. Існуючі методи визначення 

вартості використовуються на заключному етапі проектування, коли і архітектурні, й 

інженерні аспекти споруд цілком визначені та розроблені, а їх можливі варіанти, що 

можуть мати кращі (або необхідні) вартісні показники, залишаються поза межами оцінки.  

Найбільш розповсюдженим методом вибору варіантів проектів є метод 

порівняльної економічної ефективності, коли порівнюються показники витрат і 

результатів по варіантах, і визначається, на скільки один ефективніше іншого.  

Існують дві групи методів підрахунку і оцінки вартісних показників об'єктів – так 

звані методи фіксуючої і керуючої оцінки. Вони доповнюють один одного, тому що 

використовуються на різних етапах проектування і для різних задач і цілей. Фіксуюча 

оцінка оперує показниками вартості, що доказово обчислюються на стадії робочої 

документації, і служить для констатації отриманого результату (метод підрахунку вартості 

за допомогою кошторисної документації; метод підрахунку вартості за зведеними 

витратами; метод порівняння з еталоном). Керуюча оцінка проводиться для оперативного 

підрахунку вартісних показників на початкових етапах проектування (метод підрахунку 

вартості за укрупненими показниками; метод підрахунку вартості по групах укрупнених 

елементів).  

Метод підрахунку вартості архітектурного об'єкта за кошторисом. Оцінка 

здійснюється за кошторисною вартістю об'єкта. В основу підрахунку вартості покладена 

одинична розцінка (ОР). Накладні витрати, визначаються як відсоток від прямих витрат. 

Планові накопичення визначаються як відсоток прямих витрат. Інфляційні коефіцієнти 

помножуються на всю кошторисну вартість. Для підрахунку необхідно мати: робочі 

креслення, обсяги робіт з конструктивних елементів; проект організації будівництва; 

накладні витрати; одиничні розцінки; т.д. Кошториси – об'єктивна економічна 

характеристика об'єкта готового до будівництва. Вони складаються на усі види об'єктів і є 

основним документом для планування та для виділення і розподілу матеріальних ресурсів. 

Оцінка, що проводиться за допомогою цього методу, завершує процес проектування 

архітектурного об'єкта, тобто фіксує його.  

Метод підрахунку вартості по групах укрупнених елементів. Метод служить 

для визначення вартості, зв'язаної з одноразовими витратами на зведення об’єкта на стадії 

прийняття концептуальних рішень. В основу підрахунку покладена вартість одиниці 

виміру кожної групи укрупнених конструктивних елементів об'єкта. Для підрахунку 

необхідно мати ескізні рішення об'єкта та показники вартості груп укрупнених елементів. 

За допомогою даного методу визначається відносна порівняльна вартість об'єкта, що 
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необхідно і достатньо саме на початкових стадіях проектування, коли важливо визначити, 

як прийняті рішення впливають на показники вартості. Оцінка, що проводиться за 

допомогою цього методу, випереджає етап детальної розробки проекту і має керуючий 

характер. 1.4.  

ТЕМА 4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У БУДІВНИЦТВІ 

Науково-технічний прогрес (НТП) - це безперервний процес відкриття нових 

знань і застосування їх у суспільному виробництві, що дозволяє по-новому поєднувати й 

комбінувати наявні ресурси в інтересах збільшення випуску кінцевої продукції високої 

якості та споживчих властивостей, яка витримує світову конкуренцію і забезпечує 

високий рівень інтенсифікації виробництва та прибутковості. 

 У широкому розумінні на будь-якому рівні - від підприємства до національної 

економіки - під НТП розуміють створення та впровадження нової техніки, технології, 

матеріалів, а також розроблення нових, раніше невідомих методів організації й управління 

виробництвом. 

 Науково-технічний прогрес у своєму розвитку виявляється у двох 

взаємопов'язаних і взаємозалежних формах - еволюційній і революційній. 

 Еволюційний розвиток - це повільне поступове вдосконалення технологій, 

засобів праці, організації виробництва на основі наукових знань. Такий процес може 

продовжуватися досить довго і забезпечувати, особливо на початкових його етапах, 

істотні економічні результати. 

 Революційний розвиток - якісно нове становище, коли здійснюється великий 

стрибок у пізнанні законів природи, що застосовуються у будь-якому виробництві, галузі. 

Під впливом науково-технічної революції відбуваються якісні зміни у матеріально-

технічній базі виробництва. 

 Сучасна науково-технічна революція базується на досягненнях науки і техніки. 

Вона характеризується використанням нових джерел енергії, широким застосуванням 

електроніки, розробкою та впровадженням принципово нових технологічних процесів, 

прогресивних матеріалів із раніше заданими властивостями. 

 Серед науково-технічних відкриттів, які безпосередньо застосовуються в 

економіці, слід відзначити фундаментальні, прикладні, науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки. 

 Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) - особлива 

галузь досліджувань прикладних наук і практики. Вони використовують наукові 

досягнення для створення нових технологічних процесів, конструкцій, промислових і 

будівельних матеріалів. 

 Науково-технічний прогрес (у будь-якій його формі) відіграє визначну роль у 

розвитку й інтенсифікації промислового та будівельного виробництва. Він охоплює всі 

ланки процесу, що включає фундаментальні, теоретичні, прикладні дослідження, 

конструкторсько-технологічні розробки, створення зразків нової техніки, її освоєння та 

виробництво. Відбувається оновлення матеріально-технічної бази галузей народного 

господарства, підвищується продуктивність праці та ефективність виробництва. 

Сучасні напрямки науково-технічної революції в будівництві 

 Науково-технічна революція (НТР) - це певна фаза НТП, коли відбувається 

зміна технологічних засобів виробництва, створюються основні фонди, а також нові 

форми управління ними, засновані на нових науково розроблених принципах. 

 Головні напрямки науково-технічної революції у будівельному виробництві такі: 

 - розробка системних принципів організації будівельного виробництва з метою 

посилення організаційно-технологічної єдності суміжних галузей будівельного циклу; 
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 - розробка індустріально-будівельних систем, у тому числі архітектурно-

технологічних, які забезпечують зведення об'єктів із виготовлених у заводських умовах 

матеріалів, виробів і конструкцій, а у подальшому - і конструктивних частин будинків і 

споруд; 

 - комплексна механізація та автоматизація будівельного виробництва, при яких 

здійснюється широке впровадження взаємопов'язаних і взаємозамінних систем машин, 

механізмів, апаратів, приладів, обладнання на всіх дільницях виробництва, операціях і 

видах будівельно-монтажних робіт; 

 - автоматизовані системи управління будівельним виробництвом і його 

проектування (малолюдні та безлюдні виробництва); 

 - широке проведення досліджень у галузі перспективних технологій і засобів 

механізації процесів, що виконуються на будівельному майданчику та на підприємствах 

будіндустрії; 

 - наукове забезпечення дальшого розвитку комплектноблочного методу 

будівництва об'єктів основного та допоміжного призначення, інженерного забезпечення 

баз будівельної індустрії, будівельних організацій;  

 - створення системи високопродуктивних транспортно-монтажних засобів, машин 

і механізмів для доставки та монтажу невеликих і великих блоків тощо; 

 - розробка й будівництво високоефективних екологічних споруд і технічних 

засобів (очисні споруди, пиловловлюючі пристрої та ін.); 

 - формування та розвиток ринкових відносин у інвестиційній діяльності; розробка 

теорії й моделей ринків інвестиційних ресурсів і будівельної продукції, їх значення у 

системі міждержавного та внутрішнього ринку; 

 - формування системи державного регулювання інвестиційної та будівельної 

діяльності; 

 - розробка та здійснення програми збалансованого інвестиційного попиту і 

пропозицій, прискорення інвестиційного циклу, скорочення незавершеного будівництва та 

фронту будівельно-монтажних робіт; 

 - створення нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і підвищення 

якості тих, що вже застосовуються; 

 - різке скорочення строків практичного впровадження наукових відкриттів і 

винаходів; 

 - інформаційне забезпечення. 

 Головна економічна особливість сучасного етапу НТР - зрощування нових 

індустріальних технологій із мікроелектронікою та комп'ютерною технікою, що 

забезпечує при цьому випуск значного обсягу високоякісної новітньої продукції, яка 

користується попитом на ринку й створює доходність підприємства. 

 Особливе місце у напрямках науково-технічного прогресу належить 

нововведенням (інноваціям). 

 Інновація - знову створені матеріал, конструкція, продукція або технологія, які 

вперше впроваджуються у виробництво. У це поняття вкладається й організація або 

створення ринку для нового, вперше побудованого будинку. 

 Інновації - це якісні зміни у виробництві. Вони можуть відноситися як до техніки 

й технології, так і до форм організації виробництва й управління. Ті й інші тісно 

взаємопов'язані та є якісним ступенем у підвищенні ефективності виробництва. 

 Інноваційна діяльність підприємства (організації) включає випуск і 

розповсюдження принципово нових видів техніки та технології, реалізацію 

довгострокових науково-технічних програм, фінансування фундаментальних досліджень. 

Планування, організація та методи управління НТП у будівництві 
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 Планування (прогнозування) основних етапів і розділів плану будівельної 

організації по впровадженню НТП, організаційні форми зв'язку науки з виробництвом, а 

також деякі методи управління НТП взагалі можна подати таким чином: 

 1. Етапи планування інновацій у будівельній організації в умовах ринку: 

 - генерація ідей та їх відбір; 

 - оцінка нових видів будинків і споруд за загальними маркетинговими та 

архітектурно-виробничими характеристиками; 

 - оцінка споживачів концепції нових будинків і споруд; 

 - економічний аналіз (можливий попит, рівень видатків виробництва, розмір 

прибутку, обсяг капітальних вкладень); 

 - проектування будинків і споруд; 

 - пробний маркетинг; 

 - комерційна реалізація (зокрема житлових будинків). 

 2. Розділи плану НТП будівельної організації: 

 - освоєння будівництва нових видів будинків на умовах елементів маркетингу; 

 - впровадження прогресивної технології, механізація; 

 - програма робіт щодо реконструкції та модернізації житлових будинків 

(«п'ятиповерхівок») і діючих підприємств; 

 - продаж і закупівля іноземних ліцензій і зразків нових виробів, використання, їх у 

будівництві; 

 - розвиток міждержавної стандартизації та метрології; 

 - впровадження наукової організації праці на основі систем менеджменту і 

маркетингу; 

 - розробка й впровадження організаційно-технічних заходів по економії основних 

виробничих ресурсів; 

 - розширення науково-виробничих зв'язків із вузами, НВО та іншими 

організаціями; 

 - фінансування та стимулювання організацій, що виконують важливі 

науководослідні розробки. 

 3. Організаційні форми зв'язку науки з виробництвом: 

 - держбюджетні, академічні, науково-виробничі інститути й об'єднання; 

 - комерційні навчально-науково-виробничі фірми; 

 - госпрозрахункові лабораторії, БКБ, дослідно-експериментальні цехи і 

виробництва; 

 - комерційні спеціалізовані впроваджувальні організації та фірми; 

 - комерційні проектно-конструкторські бюро та фірми. 

 4. Шляхи прискорення науково-технічних досягнень у виробництві завдяки: 

 - фінансуванню витрат на технічні заходи (поточні видатки будівельної організації, 

фонд розвитку виробництва, держбюджет, державний інноваційний фонд); 

 - ціноутворенню на нову будівельну продукцію; 

 - розподілу прибутку; 

 - підвищенню якості будівельних робіт; 

 - іноземним інвестиціям (ліцензії, інжиніринг, консалтинг, лізинг); 

 - кредитуванню технічного вдосконалення будівництва будинків і споруд. 

 5. Методи матеріального заохочення за розробку та впровадження технічних 

новинок: 

 - система оплати праці: встановлення надбавки спеціалістам, які керують науково-

технічними службами, а також до окладу для спеціалістів при освоєнні складних 

технологій і нових видів будівництва будинків і споруд; 

 - державні, конкурсні премії; 
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 - виплата авторських винагороджень за відкриття, створення та впровадження 

нової техніки; 

 - преміювання за науково-технічні дослідження з спеціальних фондів (згідно 

контракту). 

Порядок розрахунку ефективності НТП 

 Незалежно від виду визначальної ефективності НТП (народногосподарської, 

госпрозрахункової, капітальних вкладень, нової техніки тощо) прийнято єдиний порядок 

розрахунку, що включає: 

 - визначення вихідних даних для розрахунку (всіх видів витрат і всіх елементів 

ефекту) за кожним варіантом; 

 - приведення варіантів до порівняльного виду;  

 - визначення найефективнішого варіанта за критеріями мінімуму приведених 

витрат або максимуму порівняльної ефективності; 

 - оцінку відібраного варіанта за показниками, що визначені у першому пункті 

(тобто без коригування на порівняльність з іншими варіантами), за показником 

абсолютної ефективності. 

 Методичною основою приведення варіантів до порівняльного виду є практичне 

застосування принципу альтернативності витрат. Його суть у приведенні кожного 

варіанта до порівняльного виду, насамперед за кінцевою метою, тобто за сукупністю всіх 

локальних ефектів. 

 Важливим моментом при визначенні економічної ефективності є врахування 

факторів часу. Різні варіанти вдосконалення виробництва можуть відрізнятись як за 

тривалістю їх реалізації, так і за характером розподілу витрат й отримання результатів. Це 

ставить завдання обліку нерівноцінності різночасових витрат при оцінці 

народногосподарської ефективності. Необхідно також ураховувати, що внаслідок 

науково-технічного прогресу відбувається природна зміна витрат та ефекту, знижуються 

суспільне необхідні витрати праці, підвищується соціально-економічна значущість живої 

праці, відбувається подорожчання природних ресурсів і робіт щодо їх відтворення. 

 До заходів НТП належать: створення, виробництво та використання нових, 

реконструкція або модернізація існуючих засобів і знарядь праці (машин та обладнання, 

будинків, споруд, передаточних пристроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, 

будівельних конструкцій і виробів, палива, енергії) та споживання (продукції для 

задоволення потреб населення), технологічних процесів, у тому числі тих, що містять 

винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також способів і методів організації 

виробництва, праці й управління. 

 Заходи НТП повинні забезпечувати випуск продукції (виконання робіт і послуг), 

що дозволяють якнайповніше та якісно задовольняти суспільне необхідні потреби, 

сприяти досягненню найвищого техніко-економічного рівня виробництва, розв'язанню 

соціальних, екологічних та інших важливих завдань розвитку національної економіки й 

забезпечувати отримання економічного ефекту. 

 Показник економічного ефекту на всіх етапах реалізації заходів НТП визначається 

як перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат 

ресурсів за увесь строк здійснення заходів НТП. 

 При визначенні економічного ефекту за умовами виробництва використовуються: 

 - діючі оптові, кошторисні, роздрібні ціни й тарифи на продукцію та послуги; 

 - установлені чинним законодавством України нормативи плати за виробничі 

ресурси; 

 - діючі нормативи відрахувань від прибутку підприємств та об'єднань у 

держбюджет і місцеві бюджети, вищим організаціям для формування централізованих 

фондів і резервів; 
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 - правила та норми розрахунків підприємств із банком за наданий кредит або 

зберігання власних коштів; 

 - нормативи перерахунку валютної виручки. 

 Загальний підхід до вибору найкращого варіанта реалізації заходів НТП на етапі 

ТЕО такий: 

 - відображаються варіанти з потенційно можливих, кожен з яких відповідає всім 

заданим обмеженням (соціальним стандартам, екологічним вимогам, за часом реалізації 

тощо). У число варіантів, що розглядаються, обов'язково включаються найпрогресивніші 

варіанти, техніко-економічні показники яких перевищують або відповідають кращим 

світовим досягненням; 

 - по кожному варіанту з числа тих, що допущено до розгляду, визначаються (з 

урахуванням динаміки) витрати, результати й економічний ефект; 

 - кращим визнається варіант, у якого величина економічного ефекту максимальна 

або за умови тотожності корисного результату - витрати на його досягнення мінімальні. 

Методи розрахунку економічного ефекту заходів НТП 
 Економічний ефект заходу НТП розраховується за умовами використання 

продукції за розрахунковий період таким чином: 

 1. Сумарний ефект - за роками розрахункового періоду  

 При розрахунку економічного ефекту різночасові витрати й результати обов'язково 

зводяться до єдиного для всіх варіантів заходу НТП моменту часу – розрахункового року 

tp за який завжди приймається найперший з усіх варіантів, що розглядаються, 

календарний рік, який передує початку випуску продукції або використання у 

виробництві нової технології, нових методів організації праці чи управління. 

 Приведення різночасових витрат і результатів усіх років періоду реалізації заходів 

до розрахункового року здійснюється добутком їх величини за кожен рік на коефіцієнт 

зведення (аt). 

 2. Вартісна оцінка результатів НТП за розрахунковий період  

 Початковий рік розрахункового періоду - це рік початку фінансування робіт по 

здійсненню заходу, у тому числі проведення наукових досліджень. Кінцевий рік 

розрахункового періоду визначається моментом завершення всього життєвого циклу 

заходу НТП, що включає розробку, освоєння, виробництво, а також використання 

результатів здійснення заходів у народному господарстві. Кінцевий рік розрахункового 

періоду може визначатися плановими (нормативними) строками оновлення продукції за 

умовами виробництва та використання або строками служби засобів праці. 

Вартісна оцінка результатів НТП визначається як сума основних -  і супутніх -  

результатів. 

 Вартісна оцінка основних результатів заходів НТП визначається:  

 а) для нових предметів праці: 

 б) Для засобів праці тривалого користування: 

Вартісна оцінка супутніх результатів () включає додаткові економічні результати у 

різних сферах народного господарства, а також економічні оцінки соціальних та 

екологічних наслідків реалізації заходів НТП. 

 4. Соціальні та екологічні результати здійснення заходів НТП визначаються при 

його оцінці за ступенем відхилення соціальних та екоголічних показників від цільових 

нормативів, що встановлені у централізованому порядку, і масштабів впливу на 

навколишнє середовище та соціальну сферу. Порушення цільових нормативів при цьому 

не допускається.  

 5. Витрати на реалізацію заходів НТП. За розрахунковий період включають 

витрати при виробництві та при використанні продукції: 

 - витрати на виробництво продукції за розрахунковий період; 
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 - витрати на використання продукції за розрахунковий період (без урахування 

витрат на придбання самої продукції). 

 6. Розрахунок економічного ефекту для заходів НТП, що характеризується 

стабільністю техніко-економічних показників (обсягів виробництва, показників якості, 

витрат і результатів), за роками розрахункового періоду  

Економічний ефект науки 

 Економічний ефект науки складається з величини приросту фізичного обсягу 

національного доходу, який отримано внаслідок інтенсивного зростання виробництва, та 

величини економії або перевитрат суспільних затрат праці. При цьому перша величина 

буде складатися з тієї частини загального приросту національного доходу, яка отримана 

внаслідок підвищення продуктивності праці, та частини додаткового приросту, що 

пов'язаний зі зміною галузевої структури затрат живої праці: 

 - загальна величина приросту фізичного обсягу національного доходу, який 

отримано завдяки науково-технічному розвитку виробництва у n-му році;  

 - приріст фізичного обсягу національного доходу при інтенсивному розвитку 

виробництва; 

- величина додаткового приросту чистого доходу, що отриманий внаслідок зміни 

галузевої структури затрат живої праці. 

 Сукупний економічний ефект науково-технічного розвитку виробництва 

розраховується: 

 Знак «±» перед  вказує на те, що зміна галузевої структури затрат живої праці не 

завжди може бути прогресивною, а знак «±» перед Зсусп.пр. означає, що величина 

економії суспільних затрат праці може бути додатною або від'ємною, тобто приріст 

національного доходу () в n-му році може супроводжуватись як відносною економією, так 

і перевитратою суспільних затрат праці на його виробництво. 

 Економічний ефект науки завжди виступає або як частина приросту фізичного 

обсягу національного доходу, або як економія суспільних затрат праці. 

 Насамперед необхідно чітко розрізняти поняття «економічний ефект» та 

«економічна ефективність» нової техніки і технології. 

 Економічний ефект - це кінцевий результат застосування технологічних новинок, 

який вимірюється абсолютними величинами. Ними можуть бути прибуток, зниження 

матеріальних трудових витрат, зростання обсягів виробництва, що виражається у ціні, 

тощо. 

 Економічна ефективність – це показник, що визначається співвідношенням 

економічного ефекту та витрат, які викликали цей ефект, тобто зіставляються або розмір 

отриманого прибутку, або зниження витрат (на рівні підприємства, будівельної 

організації, фірми), або приріст національного доходу чи валового внутрішнього продукту 

(на рівні країни) з капітальними вкладеннями на здійснення цього технічного заходу. 

 Для розрахунку економічного ефекту або економічної ефективності можуть 

використовуватися два таких показники: строк окупності капітальних витрат на нову 

техніку або технологію та коефіцієнт ефективності витрат на нову техніку (показник, 

обернений до строку окупності). 

 Капітальні витрати на придбання та впровадження нової техніки скуповуються 

додатковим прибутком, що отримується від реалізації продукції, яка виробляється цією 

новою технікою, за рахунок зростання їх ціни (при поліпшенні якості продукції) або за 

рахунок зниження видатків виробництва (собівартості) цієї продукції, що забезпечує нова, 

більш економічна техніка. Таким чином, ефект може бути розрахований:  

 - як різниця у ціні на вироблену та реалізовану продукцію; 

 - як різниця у видатках виробництва; 

 Їх зіставлення дає змогу розрахувати строк окупності нової техніки та віддачу з 

кожної гривні коштів, витрачених підприємством на нову машину. 
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 Економічна ефективність науково-технологічної підготовки виробництва 

визначається в основному типізацією та стандартизацією технологічних процесів, 

впровадженняи універсальних збірних приладів, агрегатного обладнання, а також методів 

паралельного й паралельно-послідовного виконання робіт. 

ТЕМА 5. ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ 

Виробничі норми 

Основними завданнями нормування праці є:  

 - Розробка та впровадження науково обгрунтованих норм і нормативів з праці;  

 - Виявлення резервів зростання продуктивності праці, втрат робочого часу, 

недоліків в організації праці і виробництва і на цій основі розробка організаційно - 

технічних заходів з удосконалення організації праці;  

 - Впровадження норм праці;  

 - Контроль за освоєнням норм праці і накопиченням матеріалів для їх перегляду.  

 Найважливішим напрямком удосконалення організації і нормування праці є 

автоматизація та комп'ютеризація цієї роботи в єдиному циклі з автоматизованим 

проектуванням технологічних процесів і організації праці, як на стадії проектування 

технологічних процесів, так і в діючому виробництві 

Праця є основою забезпечення виробничого процесу і її організація повинна 

здійснюватись на науковій основі (НОП), тобто на досягненнях науки і передовому 

досвіді, що найкраще, поєднує людей і техніку, найефективніше використовує 

матеріальні і трудові ресурси, підвищує ПП і сприяє збереженню здоров'я людини. 

Основними напрямами НОП є: 

1). вдосконалення форм розподілу і кооперація праці (основні, допоміжні 

робітники, керівники, службовці, спеціалісти, учні); 

2). покращення організації обслуговування робочих місць (технологічне 

устаткування, обладнання, механізми); 

3). впровадження передових прийомів і методів праці; 

4). вдосконалення нормування праці; 

5). покращення умов праці; 

6). підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. 

Найважливішим елементом праці на підприємстві є робочий час і його використання 

вивчається НОП. 

Робочий час — це законодавчо встановлена тривалість участі працівників у процесі 

виробництва. 

Робочий час поділяється на час роботи і час перерв. 

В час роботи входять всі дії робітника з виконання виробничого завдання і не 

обумовлені виконанням виробничого завдання (розвантаження). До складу часу 

виконання виробничого завдання входять:         : 

1. час підготовчо-завершальної роботи (одержання завдань, ознайомлен 

ня з кресленнями); 

2. оперативний час роботи (виконання технологічних операцій), поді  

ляється на основний і допоміжний час; 

3. час обслуговування робочого місця (догляд за устаткуванням). 

Перерви в роботі поділяються на: 

1. час на відпочинок і особисті потреби; 

2. час регламентованих перерв (обумовлені технологією і організацією  

виробничого процесу); 

3. час нерегламентованих перерв, які викликані порушенням трудової 

дисципліни та виробничого процесу (запізнення, затримка подачі сировини, 

інструментів, ремонт обладнання). 

Методи нормативних спостережень 
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Методи дослідження трудових процесів можуть класифікуватися по ряду ознак: 

цілі дослідження, кількості спостережуваних об'єктів, способу проведення спостереження, 

формі фіксації його даних і т.п.  

 Робочий час вивчається методом безпосередніх вимірів і методом моментних 

спостережень.  

 Метод безпосередніх вимірів дозволяє найбільш повно вивчити процеси праці, 

отримати достовірні дані про їх тривалість в абсолютному вираженні, відомості про 

послідовність виконання окремих елементів роботи, а також фактичні витрати робочого 

часу за весь період спостереження.  

 Безпосереднє вимірювання робочого часу проводиться шляхом суцільних 

(безперервних), вибіркових та циклових вимірів.  

 Суцільні виміри мають найбільше поширення у всіх типах виробництва, тому що 

дають докладні відомості про фактичні витрати робочого часу, його втрати, їх величиною 

і причини виникнення.  

 Для вивчення окремих елементів операції застосовуються вибіркові заміри. 

Зокрема їх використовують для визначення часу на допоміжні дії і прийоми в умовах 

багатоверстатній роботи та ін  

 Різновидом вибіркових спостережень є циклові виміри, які використовуються для 

вивчення і вимірювання дій невеликої тривалості, коли час на виконання дії не можна 

визначити безпосередньо.  

 Однак головними недоліками методу безпосередніх вимірів є велика тривалість і 

трудомісткість проведення спостережень і обробки отриманих даних, а також те, що один 

спостерігач може одночасно вивчати витрати часу тільки невеликої групи робітників.  

 Суть методу моментних спостережень полягає в реєстрації і обліку кількості 

однойменних витрат у випадково вибрані моменти. Важливими перевагами даного методу 

є простота проведення спостереження, невелика трудомісткість, отримання необхідних 

відомостей в короткі терміни. Один спостерігач може вивчити затрати часу великого 

числа робітників. Моментні спостереження можуть проводити не тільки спеціальні 

спостерігачі, але і всі інженерно-технічні працівники.  

 Недоліками методу моментних спостережень є отримання тільки середніх величин 

витрат робочого часу, неповних даних про причини втрат робочого часу, а також 

недостатнє розкриття структури витрат робочого часу.  

 Унаслідок того, що обидва методи страждають суб'єктивністю, перед 

дослідниками стоїть завдання вміло поєднувати їх для зменшення трудомісткості і 

підвищення достовірності вивчення витрат робочого часу.  

 Залежно від призначення, мети проведення та змісту досліджуваних витрат 

спостереження поділяються на: фотографію робочого часу, хронометраж і 

фотохронометраж.  

 Хронометраж - це вивчення і вимірювання окремих, циклічно повторюваних 

елементів операції, окремих елементів операції. Основним його завданням є виявлення 

чинників, що впливають на тривалість кожного елемента досліджуваної операції з метою 

проектування її раціональної структури в цілому і нормальної тривалості окремих її 

елементів.  

 Фотографія робочого часу - це вид спостережень, за допомогою якого вивчають і 

аналізують витрати часу одним робітником або групою, пов'язані з виконанням того чи 

іншого процесу протягом усього робочого дня (зміни) або його частини, незалежно від 

того, на що витрачено цей час. Фотографія робочого часу не розкриває технологію і 

методи здійснення процесу, а лише фіксує його перебіг.  

 Фотохронометраж представляє собою комбінований спосіб вивчення робочого 

часу, заснований на поєднанні хронометражу і фотографії робочого часу. Сутність його в 

тому, що фотографія робочого часу в окремі періоди часу доповнюється хронометражем.  
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За способом спостережень і реєстрації результатів розрізняють візуальний, 

автоматичний і дистанційний методи.  

 При візуальному методі спостерігач вручну реєструє результати за показниками 

приладів часу (годин, секундомірів і ін), а також лічильників кількості випадків витрат 

часу. Основними недоліками цього методу є: суб'єктивність реєстрації відхилень у 

трудовому процесі та оцінці темпу роботи, помилки при зчитуванні показань приладів 

часу, необхідність присутності спостерігача в безпосередній близькості від об'єкта 

спостереження, затруднительность в дослідженні швидко, що протікають, велика напруга 

уваги спостерігача у зв'язку з тим, що йому доводиться одночасно стежити за працюючим, 

оцінювати характер роботи, визначати моменти зняття показань приладів і вести записи. 

Візуальні спостереження значно полегшуються, якщо використовуються прилади, 

напівавтоматично вимірюють тривалість елементів процесів.  

 Особливість автоматичного способу в тому, що результати спостережень фіксують 

без участі спостерігача спеціальні прилади на кіно-, фотоплівку, відео і т.д., що дозволяє 

фіксувати не тільки час, але і самі процеси. Це дозволяє аналізувати раціональність рухів і 

дій, порівнювати виконання одних і тих же прийомів різними робітниками, створювати 

навчальні матеріали для підготовки інших робітників.  

 Проте присутність спостерігача безпосередньо біля робочого місця може зробити 

негативний психологічний вплив на робітника, в результаті чого його підвищена 

нервозність може призвести до спотворення дійсних показників виробітку.  

 Для того щоб не відволікати виконавця від роботи, існує дистанційне 

спостереження, яке ведеться за допомогою прихованих камер. Спостереження по 

монітору не відволікає робітника, а всі неясності (причини відсутності, збої в роботі і т.і.) 

можна з'ясувати в кінці зміни у самого робітника або у його оточують.  

Нормування праці 

Нормування праці передбачає встановлення міри витрат праці на виготовлення 

одиниці виробу (шт., м, т), за одиницю часу (годину, зміну, місяць) або виконання 

заданого обсягу роботи в певних організаційно - технічних умовах.  

 Норми праці (норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності) 

встановлюються для працівників відповідно до досягнутої рівнем техніки, технології, 

організації виробництва і праці.  

 Норма праці визначає величину і структуру витрат робочого часу, необхідних для 

виконання даної роботи, і є еталоном, з яким порівнюються фактичні витрати часу з 

метою встановлення їх раціональності. При нормуванні праці робітників і службовців 

застосовуються такі види норм праці: норми часу, норми виробітку, обслуговування, 

чисельності, керованості, нормовані завдання. Оскільки загальним вимірником праці 

служить робочий час, всі норми праці є похідними від норми часу.  

 Норма часу - це кількість робочого часу, необхідний для виконання одиниці 

певної роботи (операції) одним робітником або групою робітників відповідної чисельності 

та кваліфікації в найбільш раціональних для даного підприємства організаційних, 

технічних і господарських умовах з урахуванням передового виробничого досвіду. Норма 

часу обчислюється в людино-годинах, людино-хвилинах або людино-секундах.  

 Щоб встановити норму часу, необхідно з'ясувати склад витрат робочого часу і 

конкретні їх величини для виконання даної роботи. Норми праці класифікуються на такі 

види: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування. 

Норма виробітку - кількість одиниць робіт, які необхідно виконати за одиницю 

часу при певних організаційно-технічних умовах одним робітником або групою: 
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Норма обслуговування - кількість одиниць обладнання або робочих місць, що 

обслуговуються одним робітником або бригадою. 

ТЕМА 6. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА КАДРИ 

 7.1. Кадри будівельно-монтажних підприємств  

Кадри – це основний постійний склад працівників, підготовлених до роботи в тій 

або іншій галузі народного господарства, тобто що отримали відповідну професійну 

підготовку і що мають практичний досвід і практику.  

Кадри будівництва – це працівники будівельної індустрії, проектно-пошукових та 

науково-дослідницьких. організацій.  

Кадри будівельний-монтажних організацій – це працівники всіх будівельних, 

ремонтно-будівельних і монтажних організацій.  

За ознакою участі у виробничій діяльності кадри будівельно-монтажних 

організацій підрозділяються на:   

працівники, зайняті на будівельно-монтажних роботах;   

працівники, зайняті в підсобному виробництві;  

 працівники, зайняті в обслуговуючих і інших господарствах.  

Обслуговуючі господарства – це ЖЕДи, лікувальні заклади, учбові комбінати, 

підсобні господарства і ін.  

По характеру виконуваних функцій кадри будівельно-монтажних організацій 

підрозділяються на наступні категорії:  

 робочі;  

 фахівці;  

 керівні працівники; 

  службовці. 

 Будівництво – одна з самих трудомістких галузей в якій трудиться більше 10% 

всіх робочих і службовців країни.  

Добре підібраний трудовий колектив – одне з основних завдань будівельно-

монтажної організації. Які б технічні можливості, організаційно-управлінські переваги не 

відкривалися перед підприємством, воно не почне працювати ефективно без відповідного 

людського ресурсу. Все зрештою залежить від людей, від їх кваліфікації, уміння і бажання 

працювати.  

Забезпечити тісну взаємодію безлічі людей в ході вирішення складних технічних і 

виробничих проблем неможливо без глибокої зацікавленості кожного в кінцевому 

результаті, свідомого відношення до роботи.  

Зміни, що відбуваються, в економіці країни знайшли своє віддзеркалення і в галузі 

будівництва. Відбувається падіння об'ємів капітальних вкладень, збільшення втрат 

робочого часу, зменшення чисельності працівників. 

 Великі структурні зрушення відбулися в будівельних організаціях у зв'язку із 

зміною форм власності та організаційною структурою БУ, ПМК, трестів.  

Аналіз кадрового складу проводиться на основі даних обліку кадрів і статистичної 

звітності. Розрізняють явочний, обліковий і середньосписковий склад кадрів.  

Явочний облік веде будівельний майстер, бригадир або табельник за кожен 

робочий день (зміну). Явочний облік дає дані про чисельність працівників, що з'явилися 

на роботу по робочих днях (змінам) по окремих підрозділах будівельно-монтажних 

організацій.  

Обліковий облік дасть дані про чисельність працівників, які відповідно до наказу 

або контракту зараховані до штату будівельно-монтажної організації. Обліковий облік 

здійснюється на кожен календарний день по окремих підрозділах і в цілому по 

будівельно-монтажній організації.  
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Средньоспискова чисельність працівників за місяць (ЧР) визначається за 

формулою:  

ЧР=ΣЧ / ΣКДН, 

 де ΣЧ – сума облікової чисельності працівників за всі календарні дні місяця. 

Облікова чисельність працівників в неробочі дні ( вихідні, святкові ) приймається рівній 

обліковій чисельності працівників в день передуючий неробочому дню;  

ΣКДН – кількість календарних днів в місяці.  

Середньоспискова чисельність працівників за квартал визначається як діленням 

суми трьох середньомісячних чисельностей на три.  

Середньоспискова чисельність працівників за рік визначається діленням суми 

середньоспискових чисельностей за чотири квартали на чотири.  

При проведенні аналізу кадрового складу визначають:  

а) коефіцієнт обороту кадрів загальний:  

КЗАГ=П+З/Ч,  

де – П - загальне число працівників, що прийняті на роботу; З - загальне число 

звільнених працівників;  

Ч – середньоспискова чисельність.  

б) коефіцієнт обороту по прийому:  

КОП =П/ЧР.  

в) коефіцієнт обороту по звільненню:  

КОЗ =З/ЧР.  

Розрізняють необхідний оборот (відхід на пенсію, по хворобі, в армію, 

надходження на навчання і ін.), зайвий оборот (за порушення трудової дисципліни, за 

власним бажанням). 

 г) коефіцієнт плинності кадрів визначається відношенням звільнених за 

порушення трудової дисципліни і за власним бажанням до середньоспискової 

чисельності: 

 КПЛ=(ЗПД + ЗВЛ.БАЖ.)/ЧР.  

Зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і 

суспільних потреб, яка не суперечить законодавству України і, як правило, така, що 

приносить заробіток, трудовий доход. Зайнятість може бути: повною, неповною, 

частковою і прихованою. Всіх громадян, не визнаних відповідно до цього закону 

зайнятими громадянами, правомірно віднести до категорії незайнятого населення. У свою 

чергу, з незайнятого населення можна виділити категорію – безробітні громадяни.  

З'явилися нові для економіки терміни: «рівень безробіття», «тривалість безробіття», 

«найняті робітники», «працедавці» та ін.  

Статут «безробітного» визначають регіональні служби зайнятості. Вони відповідно 

надають допомогу в працевлаштуванні, перепідготовки кадрів, виплаті допомоги з 

безробіття.  

Які вимоги до керівництва підприємства пред'являються з боку державних органів?  

1. Роботодавці повинні своєчасно не менше чим за З місяця представляти у органи 

державної служби  зайнятості і відповідні профспілкові органи інформацію про можливі 

масові звільнення.  

2. Не пізніше чим за 2 місяці працедавці зобов'язані повідомляти в органи служби 

зайнятості зведення про майбутній вивільнення конкретного працівника.  

3. Роботодавцям включається в обов'язок при складанні колективного договору 

передбачити:  

– заходи, направлені на скорочення робочого часу без скорочення чисельності 

працівників;  

– представлення пільг і компенсацій вивільненим працівникам понад встановлених 

законодавством; 
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 – порядок організації професійної підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, до настання терміну розірвання трудового договору;  

– гарантії по сприянню в працевлаштуванні; і ін.  

Продуктивність праці в будівництві, методика її визначення і шляхи 

підвищення. 

Продуктивність праці вимірюється співвідношенням кількості виробленої 

продукції до витрат робочого часу.  

Зростання продуктивності праці, підвищення його ефективності зводиться до 

скорочення часу необхідного для виробництва одиниці продукції.  

Правильне вимірювання продуктивності праці в будівництві має важливе значення 

для оцінки наявних резервів, порівняння рівня продуктивності праці в різних організаціях, 

виявлення динаміки її за ряд років.  

Рівень продуктивності праці в будівництві визначається двома основними 

показниками: кількістю продукції, виробленої в одиницю часу (виробіток) і витратами 

часу, необхідними на виготовлення одиниці продукції (трудомісткість).  

Зростання продуктивності праці означає економію не тільки живої праці, але і 

зменшення витрат минулого, уречевленої праці, що знаходить свій вираз в кращому 

використанні основних фондів, зменшенні питомих витрат сировини, матеріалів, енергії.  

Продуктивність праці в будівництві вимірюється трьома методами:  

 вартісним ( ціновим );  

 натуральним;   

нормативним.  

Найбільш поширеним є вартісний метод, при якому кількість продукції 

враховується за кошторисною вартістю або за договірною ціною. Рівень продуктивності 

праці характеризується при цьому методі вимірювання кошторисною вартістю БМР, що 

припадає на одного працюючого основного і підсобного виробництва, тобто будівельно-

виробничого персоналу (БВП) будівельної організації. 

В=ОБМР / Чр, 

 де В – продуктивність праці;  

ОБМР – кошторисна вартість БМР, виконаних будівельною організацією за 

відповідний період ( квартал, рік ) власними силами; Чр – середньоспискова чисельність 

працівників за цей період. 

 До складу середньоспискової чисельності працівників будівельний виробничого 

персоналу (БВП) входить: 

 персонал, зайнятий на будівельно-монтажних роботах; 

 персонал, зайнятий в підсобному виробництві;  

працівники відділів постачання, транспорту.  

До працівників, не відображених у складі БВП, відносяться працівники житлово-

комунального господарства і інших обслуговуючих господарств (медпункти, оздоровчі 

підрозділи, підсобні сільські господарства).  

Вартісний показник (В) є показником, узагальнюючим рівень продуктивності праці 

по будівельній організації, а також по об'єднанню, корпорації в цілому тощо.  

Переваги показника – простота числення, можливість зіставляти рівні виробітку на 

різних об'єктах, будовах, визначати динаміку за ряд років.  

Його недолік – вплив матеріаломісткості робіт, динаміки цін на знаряддя і 

предмети праці, які не мають відношення до ефективності живої праці. Адже 

матеріаломісткість БМР досягає на монтажі збірного залізобетону 70 – 75 %, а на 

земляних роботах – тільки 5 – 8 %. Тому, виникає проблема обліку структурних зрушень 

виконуваних робіт.  
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Темпи приросту продуктивності праці (ΔВ) повинні випереджати темпи приросту 

заробітної плати (ΔЗ). ΔВ > ΔЗ – це одна з умов зниження собівартості БМР і підвищення 

рівня рентабельності будівельного виробництва.  

Натуральний метод продуктивності праці дозволяє визначати виробіток робочого 

по професіях в натуральних показниках по видах робіт (м3 кладки, м3 конструкцій, м2 

площі) або в цілому в одиницях вимірювання кінцевого продукту, що доводиться на того, 

що одного працює (м2 житлової площі) По видах робіт натуральний показник можна 

визначити як відношення об'єму окремого виду робіт в натуральному вимірюванні ( м3, 

пог. м., м2) до чисельності робочих по даному виду робіт (чол.).  

Натуральний виробіток є найбільш об'єктивним і достовірним показником 

продуктивності праці. Цей показник дозволяє визначати і порівнювати продуктивність 

праці окремих бригад і робочих, планувати їх чисельність, професійний і кваліфікаційний 

склад, зіставляти рівень продуктивності праці при будівництві однотипних об'єктів, на 

однорідних роботах в різних будівельних організаціях тощо. Недоліки – не дає 

можливості визначити узагальнюючий показник продуктивності праці по будівельній 

організації в цілому.  

Нормативний метод вимірювання продуктивності праці показує співвідношення 

нормативних витрат праці на певний об'єм робіт з витратами праці фактичними, тобто 

характеризує ступінь виконання норм вироблення. Нормативний показник (Внорм).  

Внорм = Тнорм×100%/Тфакт, 

де Тнорм – трудомісткість робіт по нормі (люд.-дн.);  

Тфакт – фактична трудомісткість (люд.-дн.). 

 У сучасних економічних методах управління ведеться пошук таких вимірників 

продуктивності праці, які виражали б зв'язок результатів витрат з урахуванням 

госпрозрахункових інтересів як окремих працівників, так і суспільства в цілому. В якості 

результату використовується прибуток, дохід, а в якості витрат – фонд оплати праці.  

Витрати  праці на одиницю продукції характеризують трудомісткість продукції. 

Показник трудомісткості не схильний до впливу сторонніх по відношенню до даного 

будівництва чинників. Тому фактична трудомісткість продукції правильніше, ніж 

показник вартісного виробітку, характеризує рівень і динаміку продуктивності праці.  

Залежно від способу числення розрізняють нормативну, планову і фактичну 

трудомісткість. Показники трудомісткості необхідні для розрахунку рівнів 

продуктивності праці, оцінки ефективності використання нових конструкцій, матеріалів і 

технологічних процесів також ефективності механізації БМР. Застосовують їх і для 

розрахунку потреби в трудових ресурсах  в будівництві.  

На продуктивність праці в будівництві впливають чинники, які класифікуються за 

ознаками: 

 а) народногосподарські чинники пов'язані з науково-технічним прогресом, 

розміщенням продуктивних сил, вдосконаленням пропорцій і пріоритетів, поліпшенням 

якості управління і планування;  

б) міжгалузеві чинники зумовлюються можливостями суміжних галузей впливати 

на ефективність капітального будівництва. Наприклад, підвищення якості продукції 

промисловості будівельних матеріалів дає значну економію витрат праці в будівельному 

виробництві; 

 в) галузеві чинники знаходять свою реалізацію через концентрацію, спеціалізацію, 

комбінування виробництва, вдосконалення техніки, технології робіт тощо; 

 г) внутрішньовиробничі чинники зростання продуктивності праці підрозділяються 

на:  

 зниження трудомісткості робіт;  

 поліпшення використання робочого часу;   

підвищення кваліфікації працівників;  економія виробничих ресурсів;  
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 підвищення стимулюючої ролі заробітної плати.  

Приріст продуктивності праці (ΔВ) за рахунок скорочення трудомісткості 

визначається за формулою:  

ΔВ = ·100[%],  

де ΔЭТ – скорочення трудомісткості (%).  

 

 

 

ТЕМА 7. ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Організація оплати праці в будівництві 

Зарплата – це винагорода, обчислена в грошовому виразі,  який згідно трудовій 

угоді власник або уповноважений їм  орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. Розмір зарплати  залежить від складності умов виконуваної роботи, професійно – 

ділових якостей працівника, результатів його праці і господарської діяльності 

підприємства.  

Організація оплати праці працівників здійснюється на основі Закону України «Про 

оплату праці», системи тарифних угод і інших  нормативних документів. Закон «Про 

оплату пращ» визначає економічні, правові і організаційні стани оплати праці працівників 

організацій всіх форм власності і господарювання. У законі  визначено, що мінімальна 

зарплата встановлюється не нижче встановленої межі малозабезпеченості з розрахунку на 

працездатну людину. Договірне регулювання оплати праці здійснюється на  основі 

системи тарифних угод, які складаються:  

а) на міжгалузевому рівні – генеральна тарифна угода. Воно оформляється і 

підписується з одного боку Прем'єр Міністром і керівництвом об'єднаної федерації 

профспілок України; 

 б) на галузевому рівні – галузева тарифна угода. Вона розробляється на основі 

генеральної тарифної угоди і підписується керівництвом відповідної галузі (міністр, 

президент корпорації і керівництво галузевої профспілки);  

в) на виробничому рівні – складова частина колективного договору, який 

складається і підписується керівником підприємства (будівельній організації) і головою 

профспілкового комітету. Предметом тарифних угод є:   

форми і системи оплати праці;  

 мінімальна тарифна ставка; 

 розмір тарифних ставок і посадових окладів;   

види і розміри доплат, надбавок, премій і умови їх виплати;  

умови оплати  за роботу  в неурочний час,  простоїв,  утримання  за допущений 

брак;  

 обов'язки сторін. 

Форми і системи оплати праці. 

 

У основі організації оплати праці в будівництві лежать:  

а) тарифна система;  

б) норми часу і розцінки на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи;  

в) форми і системи оплати праці (табл.7.1).  

Тарифна система в будівництві є сукупністю нормативів, за допомогою яких 

здійснюється диференціація і регулювання рівня заробітної плати різних категорій 

працівників залежно від кваліфікаційного рівня, умов, тяжкості та інтенсивності 

виконуваних ними робіт.  

Тарифна система включає:  

а) тарифну сітку;  

б) тарифні ставки;  
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в) тарифно-кваліфікаційний довідник.  

Тарифна сітка – це шкала, що складається з певної кількості тарифних розрядів (8 

розрядів) і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Дає можливість диференціювати оплату 

праці працівників залежно від складності праці і кваліфікації працівників. Тарифні 

коефіцієнти показують, в скільки разів праця працівника вищих розрядів оплачується 

вище за працю працівників першого розряду.  

Тарифна ставка – це виражений в грошовій формі розмір оплати праці за 

виконану роботу залежно від її складності або кваліфікації працівника за одиницю 

робочого часу. Вони можуть бути годинні, денні або місячні (оклади).  

Тарифна ставка 1го – розряду є найменшою. Шляхом множення її на тарифний 

коефіцієнт, привласнений відповідному розряду, визначається тарифна ставка решти всіх 

розрядів.  

Будівельні організації встановлюють надбавки до тарифних ставок за професійну 

майстерність в розмірі, наприклад: до 12% для робочих III розряду; до 16% для робочих 

IV розряду;до 20% для робочих V розряду і т.п.  

Розмір доплат для робочих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці – 

12%, а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими – 24% до тарифних ставок. 

В цілях стимулювання стабільності кадрового складу, запобігання текучості кадрів діє 

система доплат за безперервний стаж роботи.  

Тарифно-кваліфікаційний довідник призначений для тарифікації робіт, 

визначення рівня кваліфікації працівника і привласнення йому відповідного розряду. У 

довіднику приведені кваліфікаційні вимоги до робочому відповідного розряду (що 

повинен знати, уміти і інше).  

 Форми і системи оплати праці в будівництві:  

Форми оплати праці: 

1. відрядна  

– пряма відрядна  

– відрядно-преміальна  

– відрядно-прогресивна  

– непряма відрядна  

– акордна  

2. погодинна  

– проста погодинна  

– погодинно-преміальна  

При прямій відрядній оплаті праці сума заробітної плати визначається: 

З = Розц·V, 

де Розц – розцінка за одиницю об'єму робіт;  

V – об'єм робіт.  

Розцінка визначається:  

Розц = Н час·ТС, 

 де Нчас – норма часу на виконання одиниці об'єму робіт, люд.-год.;  

Тс – середня годинна тарифна ставка ланки працівників.  

Відрядно-преміальна – це така оплата праці, при якій на ряду із зарплатою за 

прямими відрядними розцінками працівник отримує премію:  
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а) за збільшення об'єму будівельної продукції, що випускається, і підвищення 

продуктивності праці (за кожен відсоток скорочення нормативного часу виплачується 

певний відсоток відрядного заробітку);  

б) за підвищення якості будівельної продукції (премія диференціюється залежно 

від оцінки рівня якості – акордна);  

в) за економію будівельних матеріалів.  

Суть відрядно-прогресивної системи оплати полягає в тому що виробіток 

робітника оплачується в межах встановленої норми (бази) за основними відрядними 

розцінками, а виробіток зверх встановленої бази сплачується по підвищених розцінках.  

Суть непрямої відрядної системи оплати праці полягає в тому, що розмір 

зарплати робітника, оплачуваної по цій системі, ставиться в залежність від результатів 

праці обслуговуваних ним працівників.  

Акордна система оплати праці – це різновид відрядної, оплати праці, сутність 

якої полягає в тому, що розмір оплати праці встановлюється на весь обсяг виконання 

робіт із визначенням терміну його виконання. На підприємстві найбільш доцільно 

застосовувати акордну оплату праці в наступних випадках:  

а) підприємство не укладається в термін із виконанням якогось замовлення, і при 

його невиконанні воно буде зобов'язане заплатити значні суми штрафних санкцій у зв'язку 

з умовами договору;  

б) при надзвичайних обставинах (пожежі, обвали, виходи з ладу основної 

технологічної лінії по серйозній причині), що приведуть до припинення виробництва;  

в) при гострій виробничій необхідності виконання окремих робіт або впровадженні 

нового обладнання на підприємстві.  

Оплата праці ІТР службовців. Форма оплати праці цієї категорії працівників 

окладно-погодинна. Посадові оклади встановлюють відповідно до штатного розкладу, 

посади і кваліфікації при цьому керуються галузевою тарифною угодою. Для оплати праці 

інженерно-технічні працівники підрозділяються на наступні категорії: провідні фахівці; 

інженери всіх спеціальностей. Оплата праці керівних працівників проводиться за 

контрактом.  

Склад витрат на оплату праці. Будівельний-монтажні організації не залежно від 

форм власності представляють в територіальні органи статистики звіти по праці і 

заробітній платі. Ці звіти містять разом з іншими дані про склад витрат на оплату праці. 

Склад коштів на оплату праці регламентується нормативними документами України.  

До складу коштів на оплату праці включаються виплати в грошовій і натуральній 

формі. Витрати на оплату праці складаються з:  

а) фонд основної заробітної праці %: заробітна плата за виконану роботу 

(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими 

окладами; надбавки і доплати, передбачені діючим законодавством (за високу професійну 

майстерність, за керівництво бригадою, оплата щорічних відпусток, оплата за працю у 

святкові дні і наднормові, доплата за шкідливі умови роботи, оплата простоїв, оплата 

навчальних відпусток, оплата коштів на період трудовлаштування робітників, звільнених 

за скороченням штатів тощо).  

б) фонд додаткової заробітної праці: премії за раціоналізацію та винахідництво; за 

збирання і здавання металолому; винагороди за результати праці за рік; премії за 

економію матеріалів; доплати за неперервний стаж праці та інші.  

в) грошові винагороди і заохочення(витрати на надання матеріальної допомоги, 

трудових і соціальних пільг працівникам): одноразова допомога ветеранам, що виходять 

на пенсію; вартість путівок на лікування і відпочинок; витрати на благоустрій дачних 

ділянок та інші. 

 г) доходи (дивіденди), що виплачуються по акціях трудового колективу і 

вкладеннях членів трудового колективу акціонерного суспільства в майно підприємства.  
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Оподаткування коштів на оплату праці підприємств і доходів фізичних осіб  

Відповідно до законоположення будівельно-монтажні організації (підприємства ), 

що діє, незалежно від форм власності проводять наступні відрахування від суми коштів, 

направлених на оплату праці (≈40%):  

а) відрахування до державного пенсійного фонду – %;  

б) відрахування до фонду державного соціального страхування – %;  

в) відрахування до фонду зайнятості – %;  

г) відрахування до фонду державного соціального страхування від нещасних 

випадків –%; Відрахування проводяться щомісячно виходячи з фактично нарахованих 

коштів на оплату праці. 

 Вказані суми відрахувань до відповідних фондів відносять на собівартість 

будівельний-монтажних робіт по економічному елементу «Відрахування на соціальні 

заходи». 

 Із доходів фізичних осіб здійснюються наступні відрахування:  

а) по доходний податок ;  

б) відрахування в державний пенсійний фонд (в залежності від суми заробітку різні 

ставки відрахувань);  

в) відрахування у фонд зайнятості населення;  

г) відрахування у фонд соціального страхування.  

Звітність підприємств по праці і заробітній платі 
Будівельно-монтажні організації незалежно від форми власності згідно з діючим 

законодавством представляють наступну статистичну звітність по праці й заробітній 

платі:  

а) звіт з праці за формою № 1-ПВ (щомісячна після звітного періоду, за квартал, 

півроку, рік):  

 розділ 1 – чисельність працівників та фонд оплати праці (кількість людино-годин, 

за яке була нарахована заробітна плата штатним працівникам, фонд оплати праці);   

розділ 2 – заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомога із 

соціального страхування.  

б) звіт з праці за формою № 2-ПВ;  

в) звіт з праці за формою № 3-ПВ (щоквартальна, за півроку, рік):   

розділ 1 – використання робочого часу: фонд робочого часу, відпрацьовано всього;   

розділ 2 – рух робочої сили (прийнято, вибуло за якими причинами);   

розділ 3 – інформація про укладання колективних договорів. г) звіт з праці за 

формою № 4-ПВ.    

 

ТЕМА 8. ВИРОБНИЧІ ФОНДИ 

Поняття про основні фонди і оборотні фонди в будівництві 

 

Однією з найбільш  важливих задач розвитку промисловості є забезпечення 

виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного 

використання внутрішньогосподарських резервів. Для  цього необхідно раціонально 

використовувати основні фонди і виробничі потужності. До складу виробничих фондів 

промислових підприємств входять основні й оборотні фонди. 

 Основні фонди – один з ресурсів підприємства, що становлять, засоби 

виробництва складаються із засобів або знарядь праці і предметів праці. У вартісній оцінці 

ці дві категорії беруть участь в процесі виробництва як основні і оборотні фонди. 

Підставою для ділення всіх засобів виробництва на основні і оборотні фонди, є 

відмінності їх ролі у виробничому процесі, в утворенні готового продукту, а також в 

перенесенні їх вартості на продукт праці.  
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Основні фонди знаряддя праці беруть участь у виробничому процесі протягом 

більш менш тривалого періоду, зберігають в процесі виробництва свою первинну форму, 

не входячи речовино у створюваний продукт, переносять свою вартість на продукт, що 

виготовляється, поступово, по частинах на протязі тривалого часу.  

Оборотні фонди (предмети праці) беруть участь лише в одному виробничому 

циклі, цілком використовуються на утворення готового продукту, а їх вартість при цьому 

повністю переноситься на створюваний продукт. Вони не зберігають в процесі 

виробництва своєї первинної, натуральної форми.  

Основні фонди за функціональним призначенням розділяються на виробничі та 

невиробничі.  

Основні виробничі фонди складаються із засобів (знарядь) праці. У будівництві 

до основних виробничих фондів будівельно-монтажних організацій відносяться: робочі 

(будівельні) машини і устаткування; виробничі споруди; споруди і передавальні пристрої; 

силові машини і устаткування; вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої; транспортні 

засоби; інструменти, виробничий і господарський інвентар, за винятком малоцінного і 

такого, що швидко зношується, вартістю до 500 грн. або терміном служби до одного року. 

Машини і устаткування безпосередньо беруть участь в створенні продукції або виконанні 

робіт як знарядь праці. Вони вважаються «активною» частиною основних виробничих 

фондів. Будівлі служать необхідною умовою для здійсненням виробничих процесів і є 

«пасивною» частиною основних виробничих фондів.  

Основні невиробничі фонди функціонують в невиробничому середовищі. Це – 

будівлі житлового, культурно-побутового і комунального призначення і т.п.  

Невиробничі фонди, не будучи засобами праці, не беруть участь у виробничому 

процесі і не переносять своєї вартості на продукт. Їх завдання - створити працівникам 

будівництва житлові і культурно-побутові умови.  

Склад і структура основних фондів 

Згідно з роллю, яку відіграють основні фонди в процесі виробництва, розрізняють 

активну і пасивну частини основних фондів. До активної частини відносять основні 

фонди, які беруть безпосередню участь у процесі виробництва. Це машини та 

устаткування, інструменти, приладдя та пристрої для вимірювання тощо. До пасивної 

частини (будівлі, споруди) належать основні фонди, що забезпечують нормальне 

функціонування виробничого процесу, створюють умови для нього. Структура основних 

виробничих фондів указує на їх специфічні особливості для будівництва, які 

безпосередньо пов’язані з техніко-економічними особливостями продукції будівництва і в 

першу чергу, з тим, що продукція галузі «будівництва» є нерухомою, а передислокації 

підлягають лише засоби виробництва. Тому відмінною рисою структури основних 

виробничих для будівництва є перш за все значна питома вага активної частині фондів в 

порівнянні з їх пасивною частиною (до 70%). Це пояснюється тим, що виробничі будівлі і 

споруди є в основному в підсобних і допоміжних виробництвах і призначені для 

обслуговування процесу виробництва, тоді як виробництво будівельної продукції 

здійснюється на відкритому повітрі. Структура основних виробничих фондів свідчить 

також про те, що основу активної частини фондів складають будівельні машини і 

механізми та силове і виробниче устаткування, наявність яких в будівельних організаціях 

складає близько 50%.  

За приналежністю основні виробничі фонди поділяються на власні і привернуті.  

Власні – це фонди знаходяться на балансі будівельних організацій.  

Привернуті – узяті в тимчасове користування у іншої організації на умовах оренди 

або надання послуг.  

 Основними фондами, переданими для надання послуг, є фонди, що знаходяться на 

балансі спеціалізованих організацій (фірм), але використовуються для виконання 

будівельно-монтажних робіт разом з обслуговуючим персоналом (екскаваторники, 
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машиністи баштових кранів, бульдозеристи і ін.). Оплата виконаних обсягів робіт 

здійснюється по акту за фактично відпрацьований час. Ремонт, технічне обслуговування 

фондів здійснює їх власник.  

Згідно оцінкам фахівців, сьогодні в цілому по будівельній галузі 40-50% основних 

фондів будівельного комплексу по ступеню зносу не відповідає кон’юнктурі попиту і 

вимагають їх заміни. Разом з тим вартість високопродуктивних сучасних машин і 

устаткування зростає, що утрудняє оновлення основних фондів. В даний час намітилася 

тенденція, при якій значна частина активних фондів залучається будівельним 

організаціями для виконання робіт по лізингу. 

 З економічної точки зору лізинг є комплекс майнових відносин, що складаються у 

зв'язку з передачею майна в тимчасове користування. Лізингова діяльність розглядається 

як різновид орендних відносин, коли за лізинговим договором орендодавець 

зобов'язується придбати у власність вказане орендатором майно у визначеного ним 

продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і використання для 

підприємницьких цілей. Предметом лізингового договору можуть бути будь-які речі, 

зокрема будівельні машини і устаткування, інструменти.  

Якості третього суб’єкта лізингових відносин – продавця лізингового майна – може 

виступати завод-виготовлювач машин і устаткування, інша юридична або фізична особа, 

що продає майно, яка є об'єктом лізингового договору.    

 

Оцінка основних фондів та їх облік 

 

Основні фонди враховують і оцінюють по вартості і у натуральному, виразі. Оцінка 

по вартості необхідна для планування відтворення основних фондів, визначення їх 

обсягів, що є наявності, встановлення розмірів амортизації, аналізу використання, 

основних фондів.  

Розрізняють наступні методи оцінки: за повною початковою вартістю, по 

відновленій вартості, по залишковій вартості (або балансовій), тобто по первинній або по 

відновленій з вирахуванням зносу.  

Первинна вартість показує фактичні витрати на виробничі машини з урахуванням 

витрат на доставку або на зведення будівлі в цінах року придбання або зведення (без 

ПДВ).  

Відновлена вартість виражає витрати на придбання машини або зведення будівель 

за цінами року відтворення елементів фонду. 

 Разом з оцінкою основних фондів за первинною вартістю враховується також сума 

зносу.  

Облік і оцінки основних фондів в натуральному виразі проводять для 

характеристики їх кількості і потужності, а також технічного стану. 

 Основні фонди в натуральному виразі враховують по детальній технічній 

паспортизації або інвентаризації кожного елементу основних фондів окремо.    

Знос, амортизація і ремонт основних фондів 

Основні фонди з плином часу зношуються. Економічна суть зносу полягають в 

поступовій втраті ними своєї споживчої вартості споживній вартості з відповідним 

перенесенням її на знов створений продукт. Розрізняють фізичний і моральний знос 

основних фондів.  

Фізичний – відбувається в процесі експлуатації основних фондів, а також під 

впливом сил природи. Ступінь фізичного зносу основних фондів багато в чому залежить 

від інтенсивності їх експлуатації, від якості догляду за ними, від технічної досконалості 

конструкцій, матеріалів, з яких вони виготовлені.  

Моральний знос полягає в тому, що ще до повного свого фізичного зносу вони 

економічно застарівають і знецінюються з двох причин:  
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1) в результаті технічного прогресу створюють подібні машини, але з кращими 

техніко-економічними показниками;  

2) в результаті – машина подібного типу може бути вироблена дешевшою, що 

призводить до зменшенню ціни  будівництва.  

Використання морально застарілої техніки економічно не вигідно: затримується 

зростання продуктивності праці і не зменшується рівень собівартості продукції. Морально 

застарілі машини замінюються новими, більш здійсненими або ж піддаються модернізації.  

Моральний знос оцінюється:   

пропорційно відношенню відновної до первісної вартості; 

пропорційно продуктивності старої машини і нової.  

В сучасних умовах науково-технічного прогресу облік морального зносу набуває 

вагомішого значення, ніж фізичного зносу. Щоб машини могли нормально функціонувати 

на протязі встановленого терміну служби, їх необхідно періодично ремонтувати.  

По складності і трудомісткості ремонтних робіт розрізняють три види ремонтів:  

а) капітальний – з повним розбиранням техніки в умовах ремонтного підприємства, 

заміною окремих вузлів і деталей, збиранням, регулюванням і випробуванням машини. 

Під час капітального ремонту досить часто машини модернізують;  

б) середній – з частковим розбиранням устаткування, усуненням пошкоджень, 

заміною деталей і перевіркою технічного стану машини;  

в) поточний ремонт – з заміною окремих деталей на місці експлуатації машини і 

усуненням незначних дефектів.  

Для економічного відшкодування фізичного і морального зносу потрібні грошові 

кошти. Для цього проводяться амортизаційні відрахування з вартості основних 

виробничих фондів в цілях накопичення засобів для часткового відтворення ОФ під час їх 

експлуатації і повної заміни при вибутті їх з виробництва.   

Амортизація – це грошове відшкодування зносу основних виробничих фондів 

шляхом включення частини їх вартості у витрати на випуск продукції (робіт, послуг). 

Тобто амортизація - це грошовий вираз фізичного та морального зносу основних 

виробничих фондів. Амортизація здійснюється з метою повної заміни основних 

виробничих фондів при їх вибутті. Сума амортизаційних відрахувань залежить від 

вартості основних фондів, часу їх експлуатації, витрат на модернізацію.  

Відношення річної суми амортизації до вартості основних виробничих фондів, 

виражене у процентах, називається нормою амортизації. Норма амортизації, обчислена у 

процентах, показує, яка частка балансової вартості засобів праці щорічно переноситься на 

створювану продукцію (роботу). За встановленими нормами амортизаційні відрахування 

відносять до собівартості готової продукції.  

Норми амортизації (Нам, %) розраховуються за формулою:  

де Фп – первісна вартість основних виробничих фондів, грн.;  

Фл – ліквідаційна вартість основних виробничих фондів, грн.; 

 Тн – нормативний строк служби (амортизаційний період) основних виробничих 

фондів, роки. 

 Суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих 

фондів розраховують так: 

 де  – середньорічна вартість основних виробничих фондів.  

Для розрахунку амортизаційних відрахувань встановлюються річні норми. Норми 

амортизаційних відрахувань неоднакові. Вони диференціюються за видами і групами 

основних фондів залежно від терміну служби і умов експлуатації.  

Амортизаційні відрахування по встановлених нормах визначають у % до 

балансової вартості об’єктів основних фондів на початок звітного періоду. Розмір 

амортизаційних відрахувань за рік визначається по наступній формулі:  

де Л – ліквідаційна вартість основних фондів при їх вибутті; 
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 Т – термін служби основних фондів в роках.  

Отже норма амортизації:  

витяг із Закону «Про 

оподаткування прибутку підприємств» 

Під основними фондами слід розуміти 

матеріальні цінності, які використовуються у 

виробничій діяльності платника податку на 

протязі періоду, що перевищує 365 календарних 

днів з дня введення в експлуатацію таких 

матеріальних цінностей і вартість яких 

зменшуються у зв'язку з фізичним і моральним 

зносом. 

.  

Основні фонди підлягають розподілу по групах для нарахування амортизації:  

1 група: будівлі, споруди, їх компоненти і передавальні пристрої, в тому числі 

житлові будинки і їх частини (квартири і місця загального користування), вартість 

капітального поліпшення.  

2 група: автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі; 

побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади і інструменти; інше конторське 

(офісне) устаткування і пристосування (пристрої).  

3 група: інші основні фонди, не включені в групах 1,2 і 4.  

4 група: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної 

обробки інформації, їх програмного забезпечення, пов'язані з ними засоби читання або 

друкування інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість 

яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів). 

 Бухгалтерський облік (ПСБО №7) – 5 методів нарахування: 

прямолінійний;  

зменшення залишкової вартості;  

прискорене кумулятивний;   

зменшення залишкової вартості;   

виробничий.  

Підприємство самостійно вибирає один із п’яти способів нарахування амортизації. 

Найбільш простий – прямолінійний метод:  

де – ВПОЧ – початкова вартість ОФ;  

ВЛІКВ – ліквідаційна вартість ОФ;  

Т – термін служби (років).  

Податковий облік (ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств») – норми 

амортизації в відсотках до балансової вартості кожній з груп основних фондів на початок 

звітного періоду (з розрахунку на квартал):   

група 1 – 2%;   

група 2 – 10%;   

група 3 – 6%;   

група 4 – 15%.  

Балансова вартість групи основних фондів (окремого об’єкта основних фондів 

групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається:  

Бв = Бнк + П – В – А,  

де Бнк – балансова вартість групи (окремого об'єкту основних фондів групи 1), на 

начало кварталу, що передує розрахунковому.  

П – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення 

капітального ремонту, реконструкції і інших удосконалень основних фондів, які 

підлягають амортизації, на протязі  кварталу, що передує  розрахунковому. 

 В –  сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкту основних 

фондів групи 1) впродовж кварталу, що передує розрахунковому. 
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 А –  сума амортизаційних відрахувань нарахованих в кварталі, що передує 

розрахунковому.  

Облік балансової вартості основних фондів групи 1 ведеться по кожній окремій 

будові, споруді і в цілому по групі 1. 

 Облік балансової вартості основних фондів груп 2,3,4 ведеться за сукупною 

балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в 

експлуатацію таких фондів.  

 

Показники та шляхи підвищення ефективності використання основних 

виробничих фондів у будівництві 

 

Поліпшення використання основних виробничих фондів багато в чому залежить від 

наявності обґрунтованої системи показників, що характеризують рівень ефективності 

використання фондів, у свою чергу від ефективності використання основних виробничих 

фондів залежать кінцеві результати діяльності будівельних підприємств  

Найбільш узагальнюючим показником, що характеризує ефективність 

використання сукупності діючих основних виробничих фондів будівельної організації, є 

показник фондовіддачі (ф) – випуск будівельної продукції (виконання будівельно-

монтажних робіт) на одну грошову одиницю середньорічної вартості основних 

виробничих фондів. Цей показник визначається відношенням обсягу виконаних 

будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю у визначений період (рік) – Qбмр  

до загальної середньорічної балансової (без вирахування зношення) вартості основних 

виробничих фондів будівельної організації – Фв:   

При розрахунку показника фондовіддачі у вартості основних виробничих фондів 

беруться до уваги не тільки власні, а й орендовані (за лізингом) ОВФ. Не враховуються 

ОВФ, які знаходяться на консервації, резервні, а також здані в оренду іншим організаціям.  

Зворотним показникові фондовіддачі є показник фондоємності будівельної 

продукції – ФЄ, який визначається відношенням середньорічної вартості основних 

виробничих фондів – Фв до обсягу виконаних за даний період (рік) будівельно-монтажних 

робіт за кошторисною вартістю – Qбмр:  

При розрахунках використовується фондорентабельність – показник загальної 

економічної ефективності діючих основних виробничих фондів - ФР будівельної 

організації. Він визначається як відношення річного прибутку - Р до середньорічної 

вартості основних виробничих фондів – Фв, що забезпечує одержання даного прибутку:  

Також при аналізі використання основних виробничих фондів використовуються 

такі показники, як фондоозброєність праці, механоозброєність праці, енергоозброєність 

праці – відношення до середньоспискової чисельності робітників будівельно-монтажної 

організації відповідно середньорічної вартості основних виробничих фондів, 

середньорічної вартості активної частини основних виробничих фондів, сумарної 

потужності активної частини основних виробничих фондів.  

Основні напрямки покращення використання ОВФ будівельних підприємств 

Основні напрями поліпшення використання ОВФ будівельних підприємств: а) 

покращення використання будівельних машин по потужності б) поліпшення використання 

будівельних машин за часом. Як правило монтажні крани, землерийна техніка повинні 

працювати у дві зміни. в) скорочення часу того, що перебувало в ремонті і в чеканні 

ремонту Наприклад, впровадження  агрегатно-вузлового  методу ремонту. г) підвищення 

рівня технічного обслуговування будівельної техніки. д) економічне стимулювання 

робітників, що обслуговують будівельні машини і механізми, за безаварійну роботу і 

відсутність простоїв машин і механізмів.   

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Оборотні засоби та їх склад 
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Разом з основними фондами важливим елементом виробництва є оборотні засоби – 

оборотні фонди і оборотні кошти.  

Оборотні фонди – обов'язковий елемент процесу виробництва, основна частина 

собівартості будівельної продукції (близько 65 – 70 %). Чим менша витрата матеріалів, 

пального й енергії на одиницю продукції, тим економніше витрачається праця, затрачена 

на їх добування і виробництво, тим дешевший продукт. Наявність у будівельній 

організації достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для її нормального 

функціонування в умовах ринкової економіки.  

До оборотних виробничих фондів будівельних організацій належить частина 

засобів виробництва (виробничих фондів), речовинні елементи яких (знаряддя праці) у 

процесі виробництва на відміну від основних виробничих фондів повністю 

використовуються в кожному виробничому циклі і повністю у цьому циклі переносять 

свою вартість на вироблювану продукцію. Речовинні елементи оборотних фондів у 

процесі праці зазнають зміни натуральної форми і фізико-хімічних властивостей. Вони 

втрачають свою споживну вартість у міру їх виробничого споживання. Нова споживна 

вартість виникає у вигляді побудованих із них будинків і споруд.  

Оборотні виробничі фонди будівельних організацій складаються з трьох частин:  

– виробничих запасів; 

 – коштів, вкладених у виробництво;  

– витрат майбутніх періодів.  

Виробничі запаси – це знаряддя праці, підготовлені для передачі у виробничий 

процес; вони складаються із сировини, основних будівельних матеріалів, конструкцій і 

виробів, допоміжних матеріалів (пальне-мастильні матеріали, пальне, запасні частини для 

ремонту техніки тощо), малоцінних і швидкозношуваних предметів (ручний інструмент, 

інвентар, пристрої).  

Кошти, вкладені у виробництво – це незавершене будівельне виробництво і 

напівфабрикати підсобного господарства, що знаходяться на балансі будівельної 

організації. Це – знаряддя праці, що вступили у виробничий процес створення будівельної 

продукції (робіт), незакінченої для здачі замовникові і яка потребує дальшого 

доопрацювання до повної готовності.  

Витрати майбутніх періодів – це не речові елементи оборотних фондів, що 

включають витрати у даному періоді (квартал, рік), але зараховуються до продукції 

майбутнього періоду (наприклад, роботи підготовчого періоду, прокладання тимчасових 

комунікацій, улаштовування під'їзних доріг, спорудження тимчасових будинків різного 

призначення). Ці витрати будуть відшкодовані будівельній організації тільки після здачі 

замовникові закінченого будівельного об'єкта в експлуатацію.  

Структура оборотних фондів, як і структура оборотних коштів, істотно 

розрізняється у будівельних організаціях різного профілю. Вона залежить від характеру 

виробничої діяльності будівельної організації, умов постачання матеріалами і 

конструкціями, а також умов розрахунків між постачальниками, замовниками та 

будівельними організаціями.  

Оборотні виробничі фонди в своєму русі також пов'язані з фондами обігу, які 

обслуговують сферу обігу. Вони складаються з коштів по неоплачених рахунках за 

виконані роботи і послуги, коштів на розрахунковому рахунку, дебіторської 

заборгованості (що числиться, головним чином, за замовником).  

Фонди обігу дозволяють здійснювати кругообіг коштів. Сума коштів фонду обігу 

залежить, головним чином, від умови реалізації будівельної продукції (умови розрахунків 

за виконані роботи) і умови організації матеріально-технічного постачання.  

Сукупність коштів, інвестованих в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, 

складає оборотні кошти будівельних організацій. 
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 Інвестиції, вкладені у запаси сировини, основні матеріали, конструкції, вироби та 

допоміжні матеріали, пальне, запасні частини, тару, малоцінні і швидкозношувані 

предмети, у незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, а також у 

витрати майбутніх періодів, складають оборотні виробничі фонди і обслуговують процес 

виробництва.  

Інвестиції, вкладені у готову будівельну продукцію і виконані роботи, призначені 

для реалізації, кошти, що знаходяться на рахунках у банку, в дорозі, розрахунках, касі, 

створюють фонди обігу й обслуговують процес обігу. Фонди обігу необхідні для 

грошових розрахунків за товарно-матеріальні цінності і для погашення дебіторської 

заборгованості.  

Оборотні кошти – це фінансові ресурси (оборотний капітал) будівельних 

організацій, які обслуговують економічний оборот усіх фондів, включаючи основні й 

оборотні фонди, фонди заробітної плати, фонди обігу у вигляді готової будівельної 

продукції і коштів у розрахунку. Основне призначення оборотних коштів – забезпечення 

фінансовими ресурсами безперервності процесу виробництва й обігу суспільного 

продукту.  

Оборотні кошти будівельних організацій розподіляються на три групи:   

залежно від обслуговування різних сфер виробництва – на оборотні виробничі 

фонди і фонди обігу;   

за джерелами формування – на власні і позичкові;   

за особливостями планування і принципами організації – на нормовані і 

ненормовані.  

Оборотні кошти будівельної організації постійно знаходяться у русі, здійснюючи 

кругообіг. Із сфери обігу вони переходять у сферу виробництва, потім із сфери 

виробництва – знову в сферу обігу і т. д.  

Кругообіг коштів починається з моменту оплати будівельною організацією 

матеріальних ресурсів та інших елементів, необхідних для виробництва, і закінчується 

поверненням цих витрат як виторг від реалізації продукції (робіт). Потім кошти знову 

використовуються будівельною організацією для придбання матеріальних ресурсів і 

введення їх у виробничий процес.  

Час, протягом якого оборотні кошти здійснюють повний кругообіг, тобто 

проходять період виробництва і період обігу, називається періодом обороту оборотних 

коштів. Цей показник характеризує середню швидкість руху коштів у будівельній 

організації. Він не співпадає з фактичним строком виробництва і реалізації певних видів 

будівельної продукції.  

 Структура показує, що на долю виробничих запасів доводиться більш ніж 3/4 

оборотних коштів. Тому, зменшуючи запаси матеріальних цінностей, можна вивільнити 

значну суму оборотних коштів. Друге місце по питомій вазі займають фонди обігу, а в їх 

складі – розрахунки із замовниками. Основною причиною великої питомої ваги 

розрахунків із замовниками є порушення фінансової і договірної дисципліни.    

Джерела створення оборотних засобів  

Оборотні кошти будівельних організацій за джерелами формування 

підрозділяються на власні і позикові. Власні оборотні кошти призначені для перекриття 

мінімальної потреби по створенню виробничих запасів, заділу по незавершеному 

виробництву робіт і витратам для забезпечення нормальної безперебійної роботи 

будівельних організацій.  

Джерела власних оборотних засобів:   

статутний капітал;   

прибуток;   

додатковий і резервний капітал.  
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Статутний капітал є сукупність грошових внесків засновників в майно 

організацією при її створенні. Призначений для забезпечення діяльності створюваної 

організації в розмірах, визначених засновницьким документом (статутом організації).  

Прибуток характеризує фінансовий результат діяльності організації і 

використовується як джерело засобів для поповнення власних оборотних коштів при 

збільшенні об'єму робіт або зміні умов виробництва. 

 Додатковий капітал утворюється за рахунок переоцінки основних фондів у бік їх 

збільшення, безвідплатного надходження різних активів від юридичних і фізичних осіб, а 

також за рахунок продажу власних цінних паперів. Призначений для утворення власних 

засобів організацій. 

 Резервний капітал утворюється за рахунок прибутку організацій і призначений 

для покриття непередбачених втрат і збитків, зокрема по оборотних коштах, а також 

виплати дивідендів по привілейованих акціях у разі, коли для цих цілей недостатньо 

прибутку.  

Важливим внутрішнім джерелом оборотних коштів є стійкі пасиви, до яких 

відносяться: мінімальна перехідна заборгованість по заробітній платі; заборгованість по 

відрахуваннях до фондів соціального, медичного страхування, Пенсійний фонд, Фонд 

зайнятості населення, заборгованість субпідрядникам, постачальникам матеріально-

технічних ресурсів, а також заборгованість по податках, зборах і платежах до бюджетів і 

інші види заборгованостей.  

Позичкові кошти – засоби, що привертаються будівельними організаціями з 

різних джерел фінансування. Ці засоби не  закріплюються безоплатно за організаціями, а 

беруть участь в їх обороті тимчасово. В основному це короткостроковий банківський 

кредит з обов’язковим поверненням і за певну плату (кредит на придбання матеріалів, 

видачу зарплати і ін. цілі).  

 Нормування оборотних засобів 

 Для забезпечення рівномірності, безперебійного виробничого процесу будівельно-

монтажних організацій повинні мати в своєму розпорядженні виробничі запаси, 

незавершене виробництво робіт і грошові кошти. Оскільки потреба в них на різних 

стадіях виробництва і звернення міняється, то міняється і величина оборотних коштів. 

Фінансово-господарські інтереси окремих організацій в найбільшій мірі будуть задоволені 

в тому випадку, коли в періоди збільшення потреби в оборотних засобах, можливе 

залучення додаткових засобів, і, навпаки, при зниженні потреби засоби, що звільнюються 

з обігу організації, можуть бути використані для інших цілей. Тому для кожної 

будівельної організації (незалежно від форм власності) важливо визначити мінімально 

необхідний розмір обігових засобів, який повинен бути достатнім для здійснення 

безперервного процесу будівництва і своєчасного введення в дію об'єктів і виробничих 

потужностей при ефективному використанні матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів.  

Надлишок оборотних коштів над необхідною мінімальною потребою є причиною 

утворення невиправданих запасів матеріалів, відвернутих засобів на непродуктивні 

витрати. При недостачі оборотних коштів будівельна організація не може своєчасно 

розрахуватися з постачальниками, працівниками, бюджетом і позабюджетними фондами 

тощо.  

Розрахунок необхідної наявності оборотних коштів здійснюється безпосередньо в 

будівельній організації. Потреба в оборотних коштах прийнято встановлювати щорічно на 

кінець планованого року і кожного кварталу. В умовах ринковою економіки визначення і 

нормування мінімальної потреби в оборотних засобах носить рекомендаційний характер. 

Нормативну потребу оборотних засобів організації, як правило, розраховують за 

виробничими запасами матеріальних цінностей, незавершеному виробництву, витратам 

майбутніх періодів і грошовим коштам. Визначення необхідної наявності оборотних 
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засобів по більшості елементів полягає в розрахунках норм оборотних коштів по окремих 

їх складових, виражених у відносних величинах (днях, відсотках тощо) і розміру 

оборотних коштів в грошовому виразі, виходячи з конкретних умов діяльності будівельної 

організації.  

Розрахунок оборотних коштів, що виділяються на утворення  виробничих запасів 

починається з визначення річної номенклатури і витрат всіх видів матеріальних ресурсів в 

натуральному і вартісному виразі. Наприклад, визначають річну потребу цеглини, 

стінових панелей, збірних з.б. конструкцій (по видах), цементу і т.д. Норматив оборотних 

коштів (Н) за кожним основним  матеріалом визначається за формулою:  

Н= Ро·Д,  

де Ро – одноденна витрата основних матеріалів по кошторису витрат  на виконання 

будівельно-монтажних робіт (тис. грн.) визначають шляхом ділення суми річної витрати 

матеріалів у вартісному виразі на 360 днів; 

 Д – норма запасу, дні.  

При розрахунку норми оборотних коштів враховують наступні нормоутворюючі 

чинники: транспортний, підготовчий, поточний і страховий запаси. 

 Транспортний запас враховує період часу від дати оплати платіжної вимоги до 

дати надходження вантажу на склад будівельної організації. 

 Підготовчий запас включає час, необхідний для приймання, розвантаження 

сортування, складування, комплектації, лабораторного аналізу матеріалів, що поступили, і 

визначається по встановлених нормах або по оплатним даним.  

Поточний (складською) запас призначений для забезпечення неперервності 

виробничого процесу в інтервалах між двома черговими постачаннями. Рекомендується 

приймати поточний запас у розмірі 50% від середньої тривалості інтервалу між двома 

змінними постачаннями. 

 Страховий (гарантійний) запас необхідний для запобігання наслідкам можливих 

перебоях в постачанні, роботі транспорту і порушень термінів постачання. Норму 

страхового запасу в днях рекомендується встановлювати у розмірі 30-50%. 

Показники обороту та шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів 

Ступінь використання оборотних коштів в практиці планування прийнято 

характеризувати наступними показниками: – коефіцієнтом оборотності або числом 

оборотів засобів за певний період часу (рік, квартал, місяць); – середньою тривалістю 

одного обороту, вираженою в днях, тобто часом, необхідним для проходження 

оборотними коштами всіх стаді кругообігу, починаючи з моменту придбання матеріалів, 

напівфабрикаті і деталей до моменту закінчення розрахунків за виконані роботи.  

Ко= Ос/Фоб, 

Кзаг =Фоб/Ос, 

де Ко – коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається відношенням 

кошторисної вартості будівельної продукції, зданою замовникові за розрахунковий період 

(Ос), до середньої суми оборотних коштів (Фоб) за той же період.  

Кзаг – коефіцієнт завантаження оборотних коштів, зворотний коефіцієнт до 

коефіцієнта оборотності.  

Середня тривалість одного обороту в днях Д визначається за формулою:  

Д=Т/Ко, 

де Т – тривалість розрахункового періоду в днях.  

Найважливішим чинником прискорення оборотності оборотних коштів є 

скорочення тривалості циклу виробництва, що кінець кінцем приводить до зростання 

об'єму виконаних робіт. При невиконанні плану по введенню у дії об'єктів, що будуються, 

затягуванні термінів будівництва збільшується тривалість обороту оборотних засобів.  
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Середньорічні залишки оборотних коштів визначаються як приватне від ділення на 

4 (квартали) суми, отриманої від складання половини залишку на начало року, половини 

залишку на кінець року і залишків на перше число за 1,2,3 квартали року.  

Ф об.ср.год. = ( Ф об.н.р. / 2 -+ Фоб.к.р / 2 + Σфоб. за 1,2,3) / 4.  

Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею будь-яких 

підприємств у сучасних умовах і досягається різними шляхами:  

а) на стадії створення виробничих запасів:   

впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;  

наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують вироби 

до споживачів;   

широке використання прямих тривалих зв'язків;  

 розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також 

оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;  

 комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на 

складах.  

б) на стадії незавершеного виробництва: 

  прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і 

технології, особливо безвідхідної, роторних ліній, хімізація виробництва);  

 розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;   

удосконалювання форм організації промислового виробництва, застосування більш 

дешевих конструктивних матеріалів;  

 удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання 

сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;  

 збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.  

в) на стадії обігу:   

наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;   

удосконалювання системи розрахунків;  

 збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по 

прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених 

матеріалів;  

 ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, 

асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними 

договорами.  

Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не можна не 

сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, що виражається в 

наступному:  

а) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву 

великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості 

матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із 

серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.  

б) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової 

техніки й удосконалюванню технологічних процесів.  

в) економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання 

виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці.  

г) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості 

промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія 

матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.  

Економічна ефективність поліпшення використання й економія оборотних фондів 

досить великі, оскільки вони впливають на всі сторони виробничої і господарської 

діяльності підприємства.  
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На кожному підприємстві є резерви економії матеріальних ресурсів. Під резервами 

варто розуміти виникаючі або виниклі, але ще не використані (повністю або частково) 

можливості поліпшення використання матеріальних ресурсів. 

 В залежності від характеру заходів основні напрямки реалізації резервів економії 

ресурсів у промисловості і на виробництві підрозділяються на виробничо-технічні й 

організаційно-економічні.  

До виробничо-технічних напрямків відносяться заходи, зв'язані з якісною 

підготовкою сировини до його виробничого споживання, удосконалюванням конструкції 

машин, устаткування і виробів, застосуванням більш економічних видів сировини, палива, 

упровадженням нової техніки і прогресивної технології, що забезпечують максимально 

можливе зменшення технологічних відходів і втрат матеріальних ресурсів у процесі 

виробництва виробів з максимально можливим використанням вторинних матеріальних 

ресурсів.  

До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів 

відносяться: комплекси заходів, зв'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і 

планування матеріалоємності промислової продукції, розробкою і впровадженням 

технічно обґрунтованих норм і нормативів витрати матеріальних ресурсів; комплекси 

заходів, зв'язаних із установленням прогресивних пропорцій, що полягають у 

прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і 

матеріалів.  

Головний напрямок економії матеріальних ресурсів на кожному конкретному 

підприємстві – збільшення виходу кінцевої продукції з той самою кількості сировини і 

матеріалів – залежить від технічного оснащення виробництва, рівня майстерності 

працівників, рівня організації матеріально-технічного забезпечення, кількості норм 

витрати і запасів матеріальних ресурсів.  

При управлінні оборотними коштами важливо також правильно вибрати метод 

оцінки матеріально-виробничих запасів, що у підсумку впливає на розмір прибутку 

підприємства.  

Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування і 

розміщення. Раціональне розміщення як складова управління оборотним капіталом має 

певні особливості не лише в різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї 

галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг 

виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; 

система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та 

ін. 

 Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції 

оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання.  

Слід також зауважити, що ефективність використання оборотних коштів залежить 

від багатьох чинників. Серед них можна виділити зовнішні чинники, що роблять вплив 

незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на яких підприємство може 

і повинно активно впливати.  

До зовнішніх чинників відносяться: загальна економічна ситуація, особливості 

податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по ним, 

можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. 

Враховуючи ці і інші чинники, підприємство може використовувати внутрішні резерви 

раціоналізації руху оборотних коштів.  

Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується 

прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу. 

 Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів 

закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься, 

перш за все, до виробничих запасів. Запаси грають важливу роль в забезпеченні 
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безперервності процесу виробництва, але в той же час вони представляють ту частину 

коштів виробництва, яка тимчасово не бере участь у виробничому процесі. Ефективна 

організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності 

використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів 

зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів 

матеріалів; вдосконаленню нормування; поліпшенню організації постачання, зокрема 

шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, 

оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Важлива роль 

належить поліпшенню організації складського господарства.  

Скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві 

досягається шляхом вдосконалення організації виробництва, поліпшення вживаної 

техніки і технології, вдосконалення використання основних фондів, перш за все їх 

активної частини, економії по всіх стадіях руху оборотних коштів.  

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь в створенні нового продукту, а лише 

забезпечують його доведення до споживача. Зайве відвернення засобів в сферу обігу – 

негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів 

в сферу обігу є раціональна організація збуту готовій продукції, застосування 

прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її 

руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни. Прискорення обороту оборотних 

коштів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без 

додаткових фінансових ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати відповідно 

до потреб підприємства.   

ТЕМА 9.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА 

Матеріально - технічне забезпечення будівництва включає в себе систему служб, 

що забезпечуються нормальну роботу будівельно-монтажних організацій шляхом 

використання можливості промислово - виробничої и інфраструктурної ланок існуючої 

матеріально - технічної бази.  

Система матеріально-технічного забезпечення будівництва включає наступні 

операції:  

 · Розподіл і постачання матеріалу;  

 ·Нормування витрат матеріальних ресурсів у будівельному виробництві;  

 · Створення виробничих запасів; економію матеріальних ресурсів.  

  Основними функціями матеріально-технічного забезпечення МТО є:  

 · Забезпечення необхідною сировиною, напівфабрикатами і деталями;  

 ·Зберігання і комплектування готової продукції за заявками будівельно-монтажних 

організацій;  

 · Забезпечення інструментами, пристосуваннями та технологічним оснащенням, 

ремонт технологічного, енергетичного, транспортного устаткування;  

 · Догляд та нагляд за ним, постійна підтримка обладнання в робочому стані;  

 · Забезпечення підприємства електричною, тепловою енергією, стисненим 

повітрям і водою; переміщення вантажів у середині майданчика і поза нею, проведення 

всіх навантажувально-розвантажувальних робіт. 

 В загалі матеріально - технічне забезпечення будівництва охоплює наступні сфери 

діяльності:  

 -систему постачання будівництва матеріалами, конструкціями, виробами;  

 -виробничо-технологічну комплектацію (Вибір послідовності поставок);  

 - складування и зберігання матеріалів и виробів;  

 - інструментальне господарство та служба технологічного оснащення;  

 - ремонтно-механічні служби;  

 - транспортне господарство.  
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 На практиці такі служби часто-густо суміщають. Наприклад, постачання 

суміщають з комплектацією и транспортом. Інструментальне господарство, службу 

технологічного оснащення об'єднують з ремонтно-механічними службами (служба 

головного механіка), тощо. При великих обсягах робіт, навпаки, окремі служби виділяють 

у самостійні організації.  

 Наукова базою матеріально - технічного забезпечення є окрема наука - логістика. 

 Логістика - це наука про планування, управління и контроль за рухом ресурсів, 

кадрів, інформації та інших матеріальних и нематеріальних потоків. У логістиці вводяться 

специфічні Поняття и математичні моделі, що дозволяють у узагальненій формі 

вирішувати питання організації виробництва, закупівель сировини, її транспортування, 

збуту готової продукції, тощо. Сукупність учасників виробництва и споживання самих 

ресурсів, готової продукції, засобів транспортування, зовнішнього середовища і т.п. 

об'єднується в логістиці в логістичні системи.  

 Вишукуються способи забезпечення ефективності такої системи. Досягнення 

найкращого результату з найменш витратами. Існує ряд концепцій досягнення такої мети. 

В основному смороду зводяться до організаційних форм, при яких зменшується або зовсім 

скасовується складування матеріалів та виробів, мінімізуються транспортні витрати, 

скорочуються простої, забезпечується сталість до різноманітних змін зовнішнього 

середовища у тому числі попиту. Наприклад, встановлюється така система взаємозв'язку 

постачальника сировини и виробника, при якій сировина и напівфабрикаті подаються 

безпосередню до місця виробничого споживання в потрібній кількості, у потрібній годину 

без складування, тощо. 

ТЕМА 10. СОБІВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Поняття собівартості будівельної продукції 

Основною метою підприємницької діяльності є прибуток. Він визначається як 

різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції і собівартістю її виробництва.  

Собівартість – це сукупність усіх витрат на виробництво продукції та її 

реалізацію, виражена в грошовому обчисленні. Як правило, для продукції будівництва 

розглядається собівартість будівельно-монтажних робіт, виконаних власним силами 

будівельної організації. Самі витрати можуть бути матеріальними і трудовими.  

Собівартість – це основний узагальнюючий показник, що характеризує результати 

діяльності окремо узятих виробництв. Вона використовується для оцінки ефективності 

господарювання, служить інформаційною базою для вибору оптимальних варіантів 

iнвестицiй, вона відбиває рівень технічної і технологічної оснащеності виробництва й 

організації праці. Собівартість є основою для визначення вартості продукції чи надання 

послуг.  

На рівень собівартості впливають внутрішні та зовнішні чинники. До внутрішніх 

відносяться технологія виробництва, устаткування, рівень управління виробництвом, 

кадри, фінансовий стан тощо. До зовнішніх чинників – законодавство, ринок, економічний 

стан країни та інші.  

Виробнича собівартість будівельно-монтажних робіт (далі – собівартість 

будівельно-монтажних робіт) складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат 

на оплату праці, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих та постійних 

розподілених загальновиробничих витрат, пов’язаних з виконанням будівельно-

монтажних робіт.  

Формування виробничої собівартості робіт (продукції, послуг) відокремлених 

виробничих підрозділів будівельної організації, діяльність яких належить до інших 

галузей або видів економічної діяльності (проектно-вишукувальна, науково-дослідна 

діяльності, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні 

перевезення тощо), здійснюється на засадах, визначених відповідними галузевими 

методичними рекомендаціями.  
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Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:  

а) індивідуальна, якщо мова йде про продукцію, що випускається на конкретному 

підприємстві;  

б) групова, якщо мова йде про один виріб, що проходить поетапно через декілька 

підприємств, по шляху до кінцевого продукту. 

 в) галузева (середньогалузева).  

Індивідуальна собівартість підрозділяється у залежності від призначення в оцінці 

діяльності підприємств – на планову і звітну (фактичну).  

Планова, що включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт і 

визначається на підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно 

обґрунтованих норм і нормативів затрат на здійснення будівельно-монтажних робіт (за 

умови нормальної потужності будівельної організації та дотримання планових термінів 

будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів та 

додержання вимог до якості будівництва), а також інженерних розрахунків щодо 

підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок  

здійснення заходів щодо впровадження нової техніки та технологій, удосконалення його 

організації та управління, інших техніко-економічних чинників;  

Фактична, що включає фактичні витрати будівельної організації, понесені під час 

виконання будівельно-монтажних робіт.  

Існує ще нормативна собівартість (у сфері будівництва – кошторисна), сутність 

якої складається в тому, що вона формується з нормативів, що подають собою економічно 

виправдані витрати матеріальних, технічних і трудових ресурсів на одиницю продукції, 

зроблених у середньо галузевих умовах виробництва.  

Собівартість будівельно-монтажних робіт підрядної будівельної організації, 
яка на умовах договорів субпідряду залучає субпідрядників до виконання будівельно-

монтажних робіт, передбачених договором підряду, та відповідає перед замовником за 

результати їхньої роботи, складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на 

оплату праці, інших прямих витрат, у тому числі вартості робіт, виконаних за договорами 

субпідряду, а також змінних загальновиробничих та постійних розподілених 

загальновиробничих витрат, пов’язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт 

відокремленими виробничими підрозділами будівельної організації.  

Собівартість будівельно-монтажних робіт відокремленого виробничого 

підрозділу будівельної організації складається з прямих матеріальних витрат, прямих 

витрат на оплату праці, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих та 

постійних розподілених загальновиробничих витрат, пов’язаних з виконанням будівельно-

монтажних робіт цим підрозділом.  

Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості 

будівельно-монтажних робіт, здійснюються за об’єктами витрат.  

Об’єктом витрат можуть бути: окремі види будівельно-монтажних робіт; об’єкт 

будівництва; договір будівельного підряду.  

Відповідно до об’єктів витрат розрізняють:  

а) собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт – це витрати будівельної 

організації, пов’язані з виконанням окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному 

або декількох об’єктах будівництва, за одним або декількома договорами підряду на їх 

спорудження;  

б) собівартість об’єкта будівництва – це прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні загальновиробничі та постійні 

розподілені загальновиробничі витрати, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних 

робіт на конкретному об’єкті будівництва за весь період його будівництва;  

в) собівартість робіт за договором будівельного підряду – це витрати за договором 

будівельного підряду.  
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 Класифікації і склад витрат, що входять до структури собівартості 

будівельно-монтажних робіт  

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).  

Класифікація витрат визначається будівельною організацією самостійно з метою 

отримання повної і достовірної інформації про витрати при організації планування, 

бухгалтерського та внутрішньогосподарського обліку, аналізу собівартості будівельно-

монтажних робіт, прийняття адміністративних рішень.  

Витрати можуть класифікуватись за такими ознаками:  

а) за видами діяльності будівельної організації:   

витрати звичайної діяльності (включають витрати основної діяльності будівельної 

організації, а також витрати за операціями, що її забезпечують або виникають внаслідок її 

проведення);   

витрати операційної діяльності (включають витрати основної діяльності та інших 

видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою 

діяльністю);  витрати основної діяльності (витрати будівельної організації, пов’язані з 

виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт).  

б) за місцем їх виникнення:   

витрати основного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів 

будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-

монтажних робіт, включаючи витрати, пов’язані з управлінням, організацією та 

обслуговуванням будівельного виробництва);   

витрати другорядного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів 

будівельної організації, які безпосередньої участі у виконанні будівельно-монтажних 

робіт не беруть, але їх продукція в подальшому використовується під час виконання цих 

робіт: виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних виробів, 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння, цегли, 

інших виробів, напівфабрикатів тощо);  

 витрати допоміжного виробництва (витрати виробничих структурних підрозділів 

будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, зокрема 

здійснюють технічний огляд, технічне обслуговування та ремонт власних і орендованих 

будівельних машин, механізмів та устаткування, забезпечення інструментом, запасними 

частинами, транспортними послугами тощо);   

витрати за географічною ознакою (вирізняються за місцем розташування окремих 

об’єктів. Основою для визначення окремого географічного сегмента може бути діяльність, 

яка ведеться в окремих областях України, в окремій зарубіжній країні, у сталих 

регіональних угрупуваннях країни. Підприємство самостійно визначає ступінь деталізації 

географічних регіонів).  

в) за видами витрат:  

 за економічними елементами;   

за статтями калькулювання (показують, як формуються витрати для визначення 

виробничої собівартості продукції, перелік і склад статей калькулювання виробничої 

собівартості будівельно-монтажних робіт установлюються будівельною організацією).  

г) за способами віднесення вартості витрат до собівартості будівельно-монтажних 

робіт:   

прямі витрати (витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 

об’єкта витрат економічно доцільним шляхом);   

загальновиробничі (непрямі) витрати (витрати, що не можуть бути віднесені до 

конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом та включаються до 

собівартості будівельно-монтажних робіт шляхом розподілу з використанням методів, 
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визначених нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку, такі витрати 

розподіляються між об’єктами витрат з використанням бази розподілу, обраної 

будівельною організацією самостійно).  

в) за ступенем впливу обсягу будівельно-монтажних робіт на рівень витрат:   

постійні (витрати, які залишаються незмінними або майже незмінними у разі зміни 

обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт);  

 змінні (витрати, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно до зміни 

обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт).  

д) за результативністю витрачання:  

 продуктивні (витрати, що передбачені раціональною організацією та технологією 

будівництва);   

непродуктивні (витрати, що виникають у результаті певних недоліків організації 

будівництва, порушення технологій тощо).  

е) за календарними періодами виникнення витрат:  

 поточні (витрати, які неодноразово здійснюються будівельною організацією 

протягом звітного періоду в процесі операційної діяльності);   

довгострокові (витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору підряду, 

який не планується завершити раніше ніж через один рік з моменту здійснення перших 

витрат або отримання авансу (передоплати));   

одноразові (однократні витрати або витрати, які здійснюються один раз та 

спрямовуються на забезпечення будівельного виробництва протягом тривалого часу).  

ж) за приналежністю до договору підряду на виконання робіт з будівництва:   

витрати за договором підряду (витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, 

які безпосередньо пов’язані з конкретним договором підряду (прямі витрати), а також 

витрати будівельної організації щодо управління, організації та обслуговування 

будівельного виробництва (розподілені загальновиробничі витрати));  

 витрати періоду (витрати операційної діяльності будівельної організації, які 

неможливо прямо пов’язати з виконанням конкретного договору підряду і, відповідно, з 

доходом за цим договором підряду).  

з) за наявністю надзвичайних подій:  

 надзвичайні витрати (витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, пожеж, 

техногенних аварій, інших надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, 

пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків таких подій).  

 Види собівартості будівельно-монтажних робіт  

В будівництві використовуються такі показники собівартості БМР: 

 а) кошторисна;  

б) планова;  

в) фактична.  

Кошторисна собівартість складається проектними організаціями на стадії 

складання інвесторської кошторисної документації і включає прямі витрати і 

загальновиробничі витрати (непрямі):  

С=ПВ+ЗВВ. 

Прямі витрати – включають вартість таких витрат, які безпосередньо (прямо) 

включаються до собівартості будівництва конкретного будівельного об’єкта:  

ПВ=М+ОЗП+ЕМ, 

де М – вартість будівельних матеріалів, конструкцій, напівфабрикатів. Ці витрати 

враховують не тільки вартість придбання, а й витрати транспортні, заготівельно-складські 

та низку інших;  

ОЗП – витрати на основну заробітну плату робітників-будівельників;  
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ЕМ – витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів, включаючи 

амортизацію, плату за оренду, паливо-мастильні матеріали, заробітну плату машиністів і 

робітників, що зайняті обслуговуванням машин і механізмів та інші.  

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні 

ресурси є кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій і 

поточні ціни на них.  

Нормативно-розрахунковою базою для визначення заробітної плати робітників-

будівельників є кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-

будівельниками, середні розряди робіт і поточна вартість людино-години відповідного 

розряду.  

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію 

будівельних машин і механізмів є: 

 а) кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів;  

б) кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи; в) поточні ціни машино-

години.  

Другою складовою частиною вартості будівництва є загальновиробничі витрати 

(ЗВВ).  
Загальновиробничі витрати – це сума коштів для відшкодування витрат 

будівельних і монтажних організацій, пов’язаних із створенням загальних умов 

будівельного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням. Усі 

витрати, що відносяться до загальновиробничих, групуються у три блоки: 

 1-й блок – заробітна плата працівників: апарату, старших виконробів (начальників 

дільниць), виконробів, майстрів, механіків будівельних дільниць, тих, що здійснюють 

господарське обслуговування. 

 2-й блок – збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове пенсійне 

страхування, внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення, відрахування 

на страхування від нещасних випадків. 

 3-й блок – решта статей загальновиробничих витрат, до яких відносяться:  

 витрати, пов’язані з управлінням виробництвом (службові командирування, оплата 

робіт консультаційного характеру, за технічні засоби зв’язку);  

 перевезення робітників;  

 витрати на організацію робіт вахтовим методом;  

 сплата % за фінансові кредити, на оплату послуг комерційних банків;  

 на гарантійний ремонт виробленої продукції (до 2% їх вартості); 

  витрати на реалізацію продукції (складські, транспортні, страхові);  

 витрати на рекламу; 

  на відшкодування витрат за участь у виставках, ярмарках, … (до 2% від обсягів 

реалізації продукції за звітний рік);  

 податки, збори, обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством і не 

враховані іншими складовими собівартості;  

 інші.  

Кошторисна собівартість є нормативною базою для визначення будівельно-

монтажними організаціями планової собівартості БМР.  

Планова собівартість відрізняється від кошторисної на деяку величину, яка 

відповідає встановленому будівельною організацією розміру зменшення витрат на 

будівельно-монтажні роботи. Розмір цієї величини зменшення витрат залежить низки 

чинників.  

Планову собівартість визначають на кожний плановий період (місяць, квартал, рік) 

за формулою:  

СПЛ = КВБМР – ППЛ – ЕС + К, 

 де  КВБМР – кошторисна вартість БМР;  



54 

 

ППЛ – плановий прибуток;  

ЕС – економія коштів від здійснення заходів по зниженню собівартості БМР;  

К – компенсації, погоджені із замовником при складанні договірної ціни.  

Планова собівартість визначається на підставі техніко-економічних розрахунків 

згідно конкретних умов виконання БМР і визначає рівень допустимих витрат на їх 

виконання.  

Фактична собівартість БМР – це сума витрат будівельної організації, які мали 

місце при виконанні певного обсягу БМР в конкретних умовах на підставі даних 

бухгалтерського обліку.  

Метою обліку фактичної собівартості є своєчасне та повне відображення усіх 

витрат, пов’язаних із виконанням будівельно-монтажних робіт по видах і об’єктах 

виробництвах, а також контроль за використанням усіх видів ресурсів (матеріально-

технічних, трудових і фінансових). Дані обліку використовуються також у процесі аналізу 

для виявлення резервів зменшення собівартості БМР і оцінки ефективності діяльності 

будівельних організацій та їх підрозділів.    

Калькулювання собівартості 

Калькулювання являє собою систему розрахунків, за допомогою якої може бути 

визначена як собівартість усієї виробленої продукції, так і собівартість одиниці кожного 

виду продукції.  

Калькуляції за часом їх складання можуть бути попередні і наступні.  

Попередні калькуляції складаються до виготовлення продукції і характеризують 

мінімум необхідних витрат. До них відносяться:  

а) планові – визначають допустимі витрати виходячи з прогресивних норм витрат 

матеріальних і трудових ресурсів з урахуванням передового досвіду;  

б) кошторисні – складаються на знову проектовані, освоювані чи на роботи 

разового порядку;  

в) нормативні – на відміну від планових, складаються не по середнім, а по 

поточними нормам витрат, що діють на визначену дату (як правило, на 1 число місяця).  

Наступні калькуляції – це звітні (фактичні). Вони ж є госпрозрахунковими, і 

відрізняються між собою тим, що являють собою інформацію про результати 

господарської діяльності бригад, цехів, виробництв тощо – тобто відрізняються між собою 

ступенем повноти витрат стосовно процесу виготовлення товару.  

Розрахунки, тобто калькулювання, здійснюються на так звані калькуляційні 

одиниці продукції. Головною вимогою до калькуляційної одиниці є те, що вона повинна 

бути єдиною для однорідної продукції, яка виробляється на різних підприємствах. 

Використовувані одиниці калькулювання можна згрупувати наступним чином:  

 натуральні одиниці виміру (штуки, метри, м2, тощо)   

умовно-натуральні показники (тук – для міндобрив, туб – для консервної 

промисловості …);   

окремі замовлення (на продукцію по разовим замовленням);  

 ефективні одиниці калькулювання (наприклад, для обчислення собівартості палива 

по теплотворній здатності).  

У всякому випадку в якості калькуляційної одиниці не можуть застосовуватися 

вартісні показники.  

Калькуляційна одиниця, як правило, повинна відповідати тій одиниці виміру, на яку 

встановлена ціна. На практиці калькулювання велику питому вагу займають натуральні 

одиниці виміру, хоча вони не завжди дозволяють зіставити витрати на виробництво 

певних видів продукції (наприклад, як порівняти собівартість виробництва 1 м2 паперу 

різної товщини).  



55 

 

Калькулювання здійснюється за допомогою статей витрат в спеціальному 

документі, що називається калькуляція. Типова калькуляція містить наступні рядки (статті 

витрат):  

 сировина і матеріали;  

 покупні комплектуючі;  

 паливо і енергія на технологічні потреби;  

 основна заробітна плата;  додаткова заробітна плата;  

 відрахування на соціальні потреби;  

 загальновиробничі витрати;  

 загальногосподарські витрати;   

 позавиробничі витрати  

Планування собівартості будівельно-монтажних робіт 

Планування собівартості будівельно-монтажних робіт здійснюється 

будівельною організацією та її структурними підрозділами під час розроблення річних 

(поточних) планів на основі договорів підряду, укладених із замовниками, як за окремими 

об’єктами будівництва, так і за окремими видами будівельно-монтажних робіт.  

Метою планування собівартості будівельно-монтажних робіт є:  

а) визначення витрат, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт у 

встановлені терміни за умови раціонального використання матеріалів, робочої сили, 

будівельних та інших виробничих ресурсів, дотримання правил технічної експлуатації 

будівельних машин і механізмів, а також дотримання безпечних умов праці; 

 б) організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку у 

відокремлених виробничих підрозділах (структурних одиницях) будівельної організації; 

 в) визначення ціни тендерної пропозиції, за якою будівельна організація 

спроможна збудувати об’єкт (виконати роботи), щодо якого провадяться торги (тендери).  

Порядок і методи планування собівартості будівельно-монтажних робіт будівельні 

організації встановлюють самостійно, виходячи з умов та особливостей їх виробничої 

діяльності.  

Планова собівартість окремих об’єктів будівництва та видів будівельно-монтажних 

робіт може розраховуватись на основі техніко-економічних обґрунтувань і визначатися за 

статтями витрат або за елементами витрат.  

Вихідними даними для таких розрахунків є: укладені договори підряду будівельної 

організації; проектно-кошторисна документація на об’єкти, що споруджуються; фізичні 

обсяги видів робіт; виробничі норми витрат на одиницю виміру відповідних видів робіт 

(конструктивних елементів).  

Під час здійснення розрахунків ураховуються: технологічні та організаційні умови 

роботи будівельної організації, передбачені проектами організації будівництва і 

проектами виконання робіт; результати аналізу рівня витрат у минулих облікових 

періодах; можливості інтенсифікації та підвищення ефективності будівельного 

виробництва. 

 Собівартість будівельно-монтажних робіт підлягає уточненню у разі зміни 

протягом строку будівництва об’єкта проектних рішень, що викликає зміну фізичних 

обсягів цих робіт, їх вартісних показників, цін на матеріальні ресурси тощо, та у разі змін 

щодо оплати праці, які пов’язані зі змінами у законодавстві України. 

 Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт за статтею «Прямі матеріальні 

витрати» визначаються, виходячи з фізичних обсягів робіт, передбачених у проектно-

кошторисній документації, виробничих норм витрачання матеріальних ресурсів та цін 

постачальників на матеріальні ресурси.  

Витрати за статтею калькулювання «Прямі витрати на оплату праці» визначаються, 

виходячи з фізичних обсягів робіт, передбачених у проектно-кошторисній документації, 

та норм затрат праці на виконання будівельно-монтажних робіт, що використовуються 
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підрядною організацією. Основна, додаткова заробітна плата та інші грошові виплати 

робітникам і лінійному персоналу (начальникам дільниць, виконавцям робіт, майстрам, 

механікам дільниць), який входить до складу виробничих бригад, визначається відповідно 

до систем оплати праці, встановлених у нормативних документах, які застосовуються у 

даній будівельній організації.  

Витрати за статтею «Інші прямі витрати» визначаються:  

а) по експлуатації будівельних машин і механізмів – виходячи з потреби у роботі 

будівельних машин і механізмів у машино-змінах (машино-годинах), передбаченої у 

проектах організації будівництва та проектах виконання робіт для окремих об’єктів, і 

планової калькуляції вартості машино-змін (машино-годин);  

б) по відрахуваннях на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 

відповідно до встановлених законодавством норм за кожним видом страхових внесків і 

відрахувань. 

 Загальновиробничі витрати визначаються на плановий період у цілому для 

будівельної організації на підставі кошторисів цих витрат. 

 Розподіл загальновиробничих витрат між об’єктами витрат здійснюється з 

використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу.  

Для визначення планової собівартості окремих об’єктів будівництва (видів 

будівельно-монтажних робіт) складають планові калькуляції. Витрати в калькуляціях 

розраховуються на обсяг робіт, передбачений планом (програмою робіт), за окремими 

статтями. Враховується також зниження витрат, передбачене заходами щодо підвищення 

технічного та організаційного рівня будівельного виробництва.  

Планова собівартість будівельно-монтажних робіт відокремленого виробничого 

підрозділу може визначатись як підсумок планових витрат окремих об’єктів будівництва 

(видів будівельно-монтажних робіт), включених до плану (програми робіт підрозділу), або 

розраховуватися укрупнено аналітично-розрахунковим методом у цілому за окремими 

елементами витрат.  

Планові витрати за елементом «Матеріальні затрати» можуть обчислюватися 

одним з наведених способів:  

а) за планово-розрахунковими нормативами матеріальних витрат на 1 млн. грн. 

вартості будівельно-монтажних робіт. Такі нормативи розраховуються підрядною 

організацією самостійно на підставі аналізу фактичних витрат за минулі періоди, з 

використанням даних бухгалтерського обліку та індексів інфляції за відповідні періоди;  

б) за фізичними обсягами укрупнених видів будівельно-монтажних робіт на 

об’єктах будівництва, включених до плану, планово-розрахунковими нормативами 

матеріальних ресурсів на відповідні види робіт та їх вартості за цінами постачальників.  

Планові витрати за елементом «Витрати на оплату праці» можуть обчислюватися 

за планово-розрахунковими нормативами витрат на оплату праці робітників лінійного 

персоналу (начальників дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків дільниць), який 

входить до складу виробничих бригад, і апарату управління відокремленого виробничого 

підрозділу, на 1 млн. грн. вартості будівельно-монтажних робіт. Такі нормативи 

розраховуються на підставі аналізу фактичних витрат за минулі періоди, з використанням 

даних бухгалтерського обліку та індексів інфляції за відповідні періоди.  

Планові витрати за елементом «Відрахування на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» обчислюються відповідно до встановлених законодавством 

розмірів за кожним видом страхових внесків і відрахувань залежно від класу 

професійного ризику виробництва .  

Витрати за елементом «Амортизація» плануються згідно з порядком, нормами та 

вимогами, які встановлюються законодавством і фіксуються в наказі про облікову 

політику підприємства.  
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Планові витрати за елементом «Інші операційні витрати» визначаються із 

застосуванням планово-розрахункових нормативів, які обчислюються у відсотках до суми 

витрат за елементами. Такі нормативи розраховуються підрядною організацією на підставі 

аналізу фактичних витрат за минулий період з використанням даних бухгалтерського 

обліку.   

Резерви зниження собівартості будівельно-монтажних робіт  
При плануванні собівартості БМР враховуються техніко-економічні фактори, які 

сприяють зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції. розрахунки зміни 

витрат здійснюються за такими чинниками:  

а) підвищення рівня індустріалізації будівництва й рівня заводської та монтажної 

готовності будівельних конструкцій та деталей в наслідок:  економії за рахунок 

підвищення продуктивності праці;  відносного зменшення частки умовно-постійної 

частини собівартості на 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт;  відносного зниження 

(підвищення) вартості матеріалів і механізмів.  

б) збільшення рівня механізації й автоматизації БМР за рахунок:  

 підвищення рівня механізації будівельно-монтажних робіт;  

 поліпшення використання будівельних машин і механізмів (підвищення змінності 

роботи машин, скорочення внутрішньо змінних простоїв тощо);  

 скорочення витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів.  

в) удосконалення організації праці, технології виконання робіт та управління 

виробництвом за рахунок:  підвищення змінності та режиму роботи будівельної 

організації;  підвищення контролю за якістю роботи і зменшення браку;  впровадження 

прогресивних технологій за засобів виробництва.  

д) зменшення витрат на матеріали, скорочення транспортних і заготівельно-

складських витрат. 

 е) скорочення загальновиробничих витрат (в першу чергу за рахунок скорочення 

тривалості будівництва і, як наслідок, тих витрат, що залежать від тривалості 

будівництва). 

 ж) зміна структури робіт та інш.  

Слід мати на увазі, що при розрахунках зменшення загальної суми витрат може 

мати місце їх зростання за окремими статтями витрат.   

ПРИБУТОК БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Поняття прибутку, його види У відповідності з Законом «Про підприємства та 

підприємницьку діяльність» основною метою будівельних організацій є задоволення 

потреб населення в будівельній продукції і отримання прибутку.  

Основною метою діяльності всякого підприємства є  отримання прибутку, а 

задоволення потреб населення – це проблеми ринку, який стимулює розвиток певних 

галузей або стримує надлишок виробництва чи надання послуг шляхом банкрутства самих 

неконкурентоспроможних  підприємств. 

 Прибуток – одна з форм вартості додаткового продукту, що виступає як різниця 

між ціною продажу товару і витратами на його відтворення, джерело доходів бюджету, 

фінансування розширеного відтворення та стимулювання працівників. 

 Прибуток як економічна категорія відображає чистий доход, створений у сфері 

матеріального виробництва й реалізований у процесі підприємницької діяльності.  

Прибуток – узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства, 

будівельної організації або фірми. У Законі України «Про підприємства України» вказано, 

що на всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності є прибуток (дохід).  

Походження прибутку первісно пов'язано з отриманням валового доходу 

підприємства від реалізації своєї продукції (робіт, послуг) за цінами, що склалися на 

основі попиту й пропозиції. Валовий доход підприємства (виручка від реалізації продукції 
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(робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат, – це форма чистого прибутку 

підприємства. Зв'язок між ними показано на схемі . 

 В умовах ринкової економіки значення прибутку набирає першочергового 

значення. Прагнення його отримати і збільшення орієнтує товаровиробників на 

збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної споживачеві, зниження витрат на 

виробництво.  

Проте економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників 

викривляють формування прибутку як чистого доходу, призводять до прагнення 

отримання доходів в основному внаслідок підвищення цін.  

За рахунок прибутку  розвиваються підприємства, створюються фонди 

матеріального заохочення працівників, задовольняються потреби підприємців і держави у 

цілому. В кінці кінців отримання прибутку є найвагомішою умовою 

конкурентоспроможності підприємства.  

Абсолютна величина – це прибуток у повній сумі від реалізації й господарської 

діяльності підприємства; відносна її величина – це рівень прибутку, (рентабельність), 

тобто прибуток, який припадає на одиницю продукції.  

У будівельних організаціях на різних етапах інвестиційного процесу визначають 

наступні види  прибутку: кошторисний, плановий і фактичний.  

Кошторисний прибуток (Пкошт) – загальна сума прибутку, яка передбачена у 

процесі складання інвесторської кошторисної документації. Кошторисний прибуток 

визначається по встановлених нормативах – грн. прибутку на 1 відпрацьовану люд.-год. 

робітниками-будівельниками, робітниками, що обслуговують будівельні машини і 

механізми та працівниками, що обслуговують і управляють будівельним виробництвом. 

Ці нормативи диференційовані в залежності від видів будівельно-монтажних робіт.  

Такий рівень прибутковості забезпечує підрядній будівельній організації 

мінімальний приріст коштів, необхідних для виплати податків, є джерелом виплат по 

банківському проценту понад облікову ставку Національного банку України, по 

утриманню об'єктів житлово-комунального господарства, матеріальному заохоченню 

працівників тощо. 

 В умовах вільних договірних цін рівень прибутк може бути змінений за 

узгодженням із замовником.  

Плановий прибуток (Ппл) – загальна сума прибутку, яку будівельна організація 

повинна отримати у планованому періоді від усієї фінансово-господарської діяльності 

підрозділів, що знаходяться на її балансі. Будівельна організація самостійно планує свій 

прибуток на основі укладених договорів підряду. Плановий прибуток може визначатись 

як по окремих об'єктах і виконуваних роботах, так і по будівельній організації в цілому.  

Плановий прибуток (Ппл) по окремих об'єктах розраховується як сума 

кошторисного прибутку в проектно-кошторисній документації (Пн) та планової економії 

витрат від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт і компенсацій: 

 де  Пк – кошторисний прибуток;  

Е – планова економія від зниження кошторисної вартості за увесь період 

будівництва об'єкта;  

К – компенсації, отримані від замовника.  

Плановий прибуток від здачі замовникам робіт, що виконані власними силами, 

розраховується за формулою:  

де  Пп.н – нереалізований прибуток у незавершеному будівництві;  

Е – економія від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, що виконані 

власними силами будівельної організації у планованому періоді;  

Пн.к – нереалізований прибуток у незавершеному будівельному виробництві на 

кінець планованого періоду.  
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Нереалізований прибуток нагромаджується в незавершеному будівництві до 

моменту оплати, тобто перетворення незавершеного будівництва у реалізовану 

продукцію.  

Плановий прибуток по будівельній організації в цілому розраховується як сума 

прибутку від здачі замовникам виконаних робіт власними силами, від реалізації послуг 

підсобних виробництв і допоміжних господарств.  

Фактичний прибуток (Пф) – це фінансовий результат підрядної будівельної 

організації за певний період її діяльності.  

Залежно від цілей розраховується прибуток від здачі замовнику об'єктів (їх 

комплексів або окремо виконаних робіт), балансовий, валовий, оподатковуваний і чистий 

прибуток.  

Прибуток від здачі замовникам виконаних робіт (Пф) визначається як різниця між 

виручкою від їх реалізації (договірною ціною) без податку на додану вартість (ПДВ) і 

витратами на їх виробництво та здачу:  

де Дц – договірна ціна; ПДВ – податок на додану вартість; 

 Сф – фактична собівартість виконаних робіт.  

Кожна будівельна організація самостійно встановлює методи визначення виручки 

(доходу) по: 

 а) надходженню коштів за виконані роботи й послуги на розрахунковий рахунок 

або в касу будівельної організації;  

б) виконанню робіт і підписанню передбачених у договорах підряду документів 

(актів, довідок).  

Балансовий прибуток (Пб) розраховується на підставі бухгалтерських документів 

у квартальних і річних балансах як сума прибутку від здачі замовнику об'єктів, робіт і 

послуг, реалізації на сторону основних виробничих фондів, нематеріальних активів та 

іншого майна будівельної організації, продукції та послуг підсобних і допоміжних 

виробництв, а також доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат 

по цих операціях:  

де  Пм – прибуток від реалізації майна, грн.;  

По – прибуток від реалізації продукції підсобних і допоміжних виробництв, грн.; В 

– позареалізаційні доходи та витрати, грн. 

 Прибуток від реалізації основних виробничих фондів, нематеріальних активів, 

виробничих запасів та іншого майна визначається як різниця між ціною реалізації без 

ПДВ та інших вирахувань, передбачених законодавством, і первісною (відновлювальною) 

вартістю цього майна по основних виробничих фондах, нематеріальних активах, 

малоцінних і швидкозношуваних предметах - залишковою вартістю. Прибуток від 

реалізації стороннім організаціям продукції та послуг підсобних і допоміжних виробництв 

визначається як різниця між вартістю цієї продукції по цінах продажу без ПДВ і її 

собівартістю.  

У процесі розрахунку балансового прибутку враховуються доходи й витрати 

будівельного підприємства, не пов'язані з процесом реалізації по так званих 

позареалізаційних операціях:  від часткової участі в діяльності інших підприємств, здачі 

майна в оренду, дивіденди по акціях;  доходи по облігаціях та інших цінних паперах, що 

належать будівельній організації;  економічні санкції, отримані (і сплачені) за порушення 

господарських договорів;  збитки від утримання об'єктів по перерваних угодах, 

законсервованих підприємствах;  невідшкодовані втрати від стихійного лиха;  уцінки 

виробничих запасів;  збитки від списання дебіторської заборгованості;  прибуток минулих 

років, виявлений у звітному році;  збитки від крадіжок при відсутності винних осіб;  

проценти, нараховані за користування коштами будівельної організації. 

 Валовий прибуток (Пв) будівельної організації визначається як сума балансового 

й розрахункового прибутків:  
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де Пр – прибуток, визначений розрахунковим шляхом у випадку реалізації 

продукції та послуг по цінах, нижче ринкових, безплатного отримання фінансово-

матеріальних ресурсів, прямого обміну продукцією, роботами, послугами.  

Оподатковуваний прибуток (Поп) розраховується на основі валового для цілей 

визначення платежів у бюджет.  

Чистий прибуток (Пч) – частина прибутку, що залишається у будівельній 

організації після сплати податків та інших платежів і надходить у повне її розпорядження.  

Формування і розподіл прибутку 

 Розглядаючи прибуток як економічну категорію, ми говоримо про нього 

абстрактно. Але при плануванні й оцінці господарської і фінансової діяльності 

будівельної організації, розподіленні прибутку, що залишився у розпорядженні цієї 

організації (чистого прибутку), використовуються конкретні поняття.  

Місткими інформативними показниками (видами) є балансовий прибуток і чистий 

прибуток будівельної організації.  

Чистий прибуток будівельної організації – це її балансовий прибуток за 

вирахуванням податків і відрахувань згідно законодавства; визначення податкових 

відрахувань (зокрема ставок) – тобто змінено і розрахунок чистого прибутку. Істотні зміни 

внесено в методику визначення податку на прибуток. Законом установлено, що об'єктом 

оподаткування є не увесь балансовий прибуток, як передбачалося раніше, а тільки його 

частина (оподатковуваний прибуток) і доходи по цінних паперах та інші доходи. На схемі 

подано складові балансового прибутку й чистого прибутку. Правильний розподіл 

прибутку має важливе соціально-економічне значення, бо при цьому переплітаються 

інтереси держави, власників, колективу й кожного працівника. Розподіл отриманого 

будівельною організацією прибутку починається із сплати податків державі. Частина 

прибутку, що залишилася після сплати податків, надходить у розпорядження будівельної 

організації і називається чистим нерозподіленим прибутком.  

Відповідно до законодавства України та власних засновницьких документів 

будівельні організації з чистого прибутку створюють резервний фонд, за рахунок якого 

виплачуються дивіденди при недостачі прибутку, покриваються збитки, а при ліквідації 

підприємства погашається кредиторська заборгованість.  

Після відрахування частини чистого прибутку в резервний фонд власник (колектив 

власників або збори акціонерів) визначає порядок дальшого розподілу прибутку 

відповідно до стратегії розвитку будівельної організації. Власники будівельної організації 

визначають частку чистого прибутку, призначену для своїх потреб, і розподіляють її 

пропорційно вкладеного капіталу.  

Формування і розподіл прибутку наведено на рис. 9.1.  
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Рисунок 9.1.Формування і розподіл прибутку  

За рахунок іншої частини чистого прибутку здійснюються такі витрати:   

будівництво об'єктів виробничого призначення;  

реконструкція, технічне переобладнання, реконструкція основних і допоміжних 

виробництв; 

 модернізації устаткування;  

придбання будівельних машин, транспортних засобів та інших засобів 

виробництва;  

поліпшення якості будівництва, удосконалення технології будівельного 

виробництва;  

 спорудження житла й об'єктів соціальної сфери;  

 експлуатація житлових будинків, гуртожитків, дитячих дошкільних закладів, 

спортивних споруд, оздоровчих і культурно-освітніх закладів тощо;  

 виплата кредитів комерційних банків;   

виплата процентів комерційним банкам, платежі по процентах у межах облікової 

ставки, установленої Національним банком України;  

 надання матеріальної допомоги робітникам і службовцям, ветеранам праці, які 

раніше трудились у будівельній організації; преміювання працівників невиробничої 

сфери;  

 виплата премії у зв'язку з ювілейними датами, оплата додаткових відпусток;  

одноразові грошові допомоги працівникам, які йдуть на пенсію, надбавки до пенсії;   

часткова виплата банківського кредиту працівникам на житлове будівництво, 

обзаведення домашнім господарством;  

 компенсації вартості харчування в їдальнях і буфетах;  

оплата проїзду до місця роботи транспортом загального користування; 

 путівки на лікування та відпочинок тощо;  

 відшкодування витрат понад установлені норми при направленні працівників для 

виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт,  за пересувний і роз'їзний 

характер їхньої діяльності, за роботу вахтовим методом;  

 оплата витрат на відрядження понад установлені норми, страхування персоналу 

будівельної організації;  створення спільних підприємств;  

купівля акцій, облігацій та інших цінних паперів; 

 витрати у зв'язку з випуском і розповсюдженням цінних паперів;  
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 утримання апарату управління об'єднань, асоціацій, концернів та інших вищих 

органів управління; 

  покриття всіх видів податків, що сплачуються за рахунок прибутку, який 

залишається у розпорядженні будівельної організації: податок на будівництво об'єктів у 

курортній зоні;  

податок на перепродаж автомобілів, обчислювальної техніки та персональних 

комп'ютерів;  

збір з операцій, що здійснюються на біржах;  платежі за перевищення гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин;  

 здійснення важливих природоохоронних заходів;  надання допомоги професійно-

технічним училищам;   

утримання підсобного сільського господарства.  

 Інша частина чистого прибутку надходить працівникам як грошові й інші виплати 

для матеріального заохочення, поліпшення їхніх соціально-побутових умов.  

Поняття рентабельності. Види рентабельності 

 Рентабельність – один із найважливіших показників економічної ефективності 

виробництва у будівельних організаціях. Рентабельність характеризує кінцевий 

фінансово-господарський результат діяльності за певний період і визначається величиною 

отриманого прибутку порівняно з розмірами вкладень в основні виробничі фонди й 

оборотні кошти. Рентабельність комплексно відображає ступінь використання 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також ефективність застосування 

авансованих коштів. 

 Із кількісної точки зору рентабельність характеризує інтенсивність окупності 

авансованих витрат, уречевлених в основних виробничих фондах і нормованих оборотних 

коштах, це – величина прибутку, що отримується у розрахунку на одну гривню 

авансованих витрат. Рентабельність будівельної організації дає змогу зіставити результати 

виробничої діяльності в кількісному виразі з величиною авансованих витрат.  

Якісна сторона рентабельності відображає ефект використання авансованих і 

поточних витрат, у її складі всі головні часткові показники ефективності. До часткових 

показників ефективності відносяться ті показники, які характеризують ступінь 

використання окремих елементів капітальних вкладень і поточних витрат (фондовіддача, 

фондомісткість, оборотність оборотних коштів, матеріалоємність, зарплатоємність та ін.).  

Характеризуючи прибутковість будівельної організації, використовують не тільки 

величину прибутку, а й відносні показники, в тому числі рівень рентабельності.  

Кошторисний рівень рентабельності (Р1 ) – розраховується як відношення 

кошторисного прибутку, закладених у кошторисі, до кошторисної вартості об'єкта:  

Плановий рівень рентабельності (Р2) визначається за формулою:  

де Ппл – плановий прибуток; 

 Д – договірна ціна на будівництво об'єкта.  

Після закінчення будівництва й завершення розрахунків визначається фактична 

рентабельність об'єкта (Рф):  

де Пф – фактичний прибуток від здачі об'єкта з урахуванням економії та 

компенсацій;  

 Вф – фактична вартість будівництва об'єкта.  

Розрахункова рентабельність (Rp) – один із головних показників господарської 

діяльності будівельної організації, за допомогою якого можна оцінити виконання плану та 

визначити нормативи вирахування у спеціальні фонди будівельної організації, 

визначається за формулою:  

де ПР – чистий прибуток будівельної організації.  

 Фактори підвищення прибутковості  
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Згідно з поняттям і виразом рівнів рентабельності будівельної організації можна 

зробити висновок про те, що рентабельність є узагальнюючим показником ефективності 

використання виробничих ресурсів, організації виробництва, реалізації будівельної 

продукції, ціноутворення тощо. Локальні фактори ефективності організації виробництва, 

виробничих ресурсів, матеріально-технічного постачання, ціноутворення можна подати 

системно, класифікуючи їх на групи факторів інтенсивного та екстенсивного підвищення 

рентабельності (рис.9.2).  

Інтенсивні фактори такі: удосконалення організації праці та виробництва, 

технічний прогрес, скорочення строків будівництва об'єктів, підвищення якості робіт 

тощо. 

 Найважливішими екстенсивними факторами є зростання величини прибутку за 

рахунок збільшення обсягів робіт і впливу інфляції на рівень цін.  

 
Рисунок 9.2. Фактори підвищення рентабельності виробництва будівельної 

організації  

На відхилення фактичної загальної рентабельності від планової впливають зміни 

балансового прибутку (прибутку на 1 грн. реалізації), середньої вартості основних 

виробничих фондів (реалізації на 1 грн. основних виробничих фондів), середніх залишків 

оборотних коштів (коефіцієнт обороту).   

ТЕМА 11. ФІНАНСУВАННЯ І КРЕДИТИ В БУДВНИЦТВІ 

Банківська система в ринковій економіці 

Банк — це установа, призначена для акумуляції тимчасово вільних коштів і їх 

розміщення від власного імені на умовах повернення, строковості і платності.  

Сучасні банки виконують багато функцій, які, дещо узагальнивши, можна звести 

до такого: 

 - акумуляція тимчасово вільних коштів населення, господарюючих установ, 

державних органів; 

 - надання позики тим, хто має в ній потребу; 

 - організація розрахунків між господарюючими суб’єктами; 

 - створення кредитних засобів обігу. 

Кредит - це побудований на довірі специфічний тип економічних відносин, які 

виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних 

коштів та використання їх на умовах повернення, платності, строкового використання. В 

даному визначенні віддзеркалюється сутність; принципи кредитування і характер 

кредитних відносин 

Види банків: 

- центральний (емісійний) банк 

- комерційні банки   

- інвестиційні банки  

- ощадні банки  

- іпотечні банки  



64 

 

Банки за характером власності поділяються на: приватні, кооперативні, 

муніципальні (комунальні), державні, змішані; створені за участю держави.  

Основні завдання регулювання діяльності банків: 

- підтримання стабільності та надійності банківської системи з метою 

сприяння економічному піднесенню; 

- захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від 

неефективного управління банками і від шахрайства. Інтереси вкладників потребують 

захисту, тому що в усіх країнах рівень інформованості вкладників про фінансовий стан 

банків вельми недостатній і вони не мають можливості самостійно оцінити, який ризик 

беруть на себе, розміщуючи свої кошти в тому чи іншому банку; 

- створення конкурентного середовища у банківському секторі, адже саме це 

середовище є найсприятливішим для клієнтів банків. Завдяки банківській конкуренції 

знижуються процентні ставки за позичками, підвищуються процентні ставки за 

депозитами, розширюється спектр банківських послуг, запроваджуються новітні 

банківські технології тощо; 

- забезпечення відкритості (прозорості) політики і діяльності банківського 

сектору в цілому і кожного банку окремо. Підвищення відкритості базується на 

удосконаленні системи обліку і звітності в банках і наближенні їх до вимог, що 

випливають із досвіду міжнародної банківської практики; 

- підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в 

банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження 

технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг. 

Фунції банків 

Основною функцією банків є функція збирання або акумулювання тимчасово 

вільних грошових коштів та перетворення їх у капітал. Виконуючи цю функцію, банки 

акумулюють грошові доходи і заощадження у формі вкладів. Вкладник отримує 

винагороду у вигляді відсотка або надаються банком. Сконцентровані у вкладах 

заощадження перетворюються на позичковий капітал, що використовується банками для 

надання кредитів підприємствами підприємцям. Тільки з допомогою банків, заощадження 

перетворюються на капітал. Акумуляція коштів стає одним з основних видів діяльності 

банків. Для здійснення цієї функції потрібен спеціальний дозвіл-ліцензія.  

Наступною функцією банків можна сміливо назвати кредитування підприємств, 

держави і населення. У сучасних умовах розвитку підприємництва, малого і середнього 

бізнесу, це дуже важлива і актуальна функція. Так як для розвитку приватного бізнесу, в 

розвивається ринкової економіки, потрібно значні фінансові вкладення, які можна 

отримати або через банк, або шляхом отримання іноземних інвестицій. Банк виступає в 

якості фінансового посередника, отримуючи грошові кошти у кінцевих кредиторів і 

даючи їх кінцевим позичальникам. За рахунок банківських кредитів здійснюється 

фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, а також забезпечується 

розширення виробництва. 

Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності 

національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції 

України та в Законі України «Про Національний банк України», у ст. 6 якого зазначено, 

що відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є 

забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання цієї функції 

Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у 

межах своїх повноважень, — цінової стабільності. 

Таке забезпечення може бути здійснено лише за дотримання кількох базових 

вимог, серед яких одна з головних — стабільне функціонування банківської системи. При 

цьому слід розуміти, що проблема стабільності, надійності, рівноваги банківської 
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системи переростає національні кордони. Якщо центральний банк держави є незалежним, 

він є її єдиним емісійним центром. 

Умовно сферу дій центрального банку можна поділити на дві частини: 

1) економічна політика країни та уряду загалом, у тому числі участь у розробках, 

обговоренні та реалізації економічної політики і програм уряду; 

2) сфера безпосередньої діяльності банку — гроші, кредит, капітал, цінні папери, 

іноземна валюта та інші цінності. Саме у цій сфері НБУ наділений повною незалежністю. 

Відповідно до норми, закладеної ст. 50 Закону «Про Національний банк України», будь-

який орган державної влади, законодавчої або виконавчої, не має права давати йому 

вказівки обов'язкового характеру. 

Як свідчить аналіз законодавчих актів та організації діяльності банківських систем, 

центральні банки у більшості ринкових економік мають виконувати такі головні функції: 

— втілювати монетарну політику; 

— регулювати національну валюту і бути єдиним емісійним центром; 

— захищати національні та міжнародні резерви й управляти ними; 

— діяти як фінансові консультанти уряду й парламенту; 

— регулювати процентні ставки в межах здійснюваної грошово-кредитної 

політики; 

— здійснювати банківське регулювання та нагляд за банківською системою і 

процесом клірингу. 

Серед усіх завдань та функцій центрального банку діяльність у сфері грошово-

кредитної політики є визначальною. 

Грошово-кредитна політика — це визначена сукупність заходів у сфері грошового 

обігу та кредиту, що спрямовані на забезпечення стабільності національної валюти, 

стримування інфляційних процесів в економіці країни, регулювання економічного росту, 

забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу країни. 

У загальному випадку кредитування (від лат. creditum - позичка) - це надання в 

борг на певний строк грошових коштів (за умови їх повернення) або товарів та послуг (з 

поверненням або відстрочкою оплати) зі сплатою відсотків. 

Відповідно до цього розрізняють: 

-  кредитування, як різновид розрахунків, тобто розрахунків з 

відстрочкою платежів за поставлені товари - комерційний кредит; 

- кредитування діяльності суб'єктів господарювання у формі прямої 

видачі грошових позичок - фінансовий кредит. 

Принципи кредитування – це комплекс найважливіших вихідних положень, на які 

спирається теорія кредиту і які визначають процес кредитування й конкретизуються в 

певних правилах надання кредитів. Розрізняють загальні, часткові (особливі) та одиничні 

принципи кредитування. 

ТЕМА 12. МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ 

Господарський розрахунок у будівництві 

Поняття господарського механізму в економічній літературі є дискусійним. Одні 

автори ототожнюють його із системою керування економікою, інші - розглядають як 

комплекс господарських і організаційних принципів, треті - як сукупність форм і методів 

господарювання і т.д. У юридичних дослідженнях, навпроти, намітився широкий і в 

принципі однаковий підхід до розуміння цього явища. Господарський механізм 

розглядається як узята в єдності вся сукупність економічних, організаційно-правових, 

морально-політичних і інших засобів впливу держави на суспільно-виробничі відношення, 

на виробництво. 

 Об'єктивні потреби сучасного розвитку економіки, удосконалювання 

організаційно-правових форм і методів керування народним господарством - і здійснення 

господарської діяльності потребують посилення розробки загальнотеоретичних проблем 
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правового регулювання господарської діяльності, зокрема, проблем, пов'язаних із 

розвитком господарського законодавства в сучасних умовах. Правове регулювання 

господарської діяльності охоплює широке коло питань організації і планування народного 

господарства, правового положення різноманітних господарських ланок, правового 

режиму їхнього майна, господарських зв'язків між ними, відповідальності за результати 

господарської діяльності, а також особливості її здійснення в різноманітних галузях 

народного господарства - промисловості, сільському господарстві, капітальному 

будівництві, транспорті, торгівлі й інших, що функціонують у тісному взаємозв'язку один з 

одним. 

 Центральне місце серед них належить питанням правового закріплення (правових 

форм) госпрозрахунку як об'єктивно необхідного методу господарювання, важливого 

важеля підвищення ефективності виробництва. Господарський розрахунок як метод 

організації, керування і безпосереднього здійснення виробничо-господарської діяльності 

визивається до життя з'єднанням товарно-грошових початків у діяльності державних 

підприємств із централізованою системою державного керування і планування економіки. 

 Категорія господарського механізму належить до поверхових економічних 

відносин, на відміну, наприклад, від категорії власності, яка відображає глибинні, суттєві 

сторони економічного життя. Як відмічалось вище, господарський механізм — це 

структурна складова економічної системи. 

 Під господарським механізмом розуміють сукупність організаційних структур і 

конкретних форм господарювання, методів управління і правових норм, за допомогою 

яких суспільство застосовує економічні закони з метою впливу на стан економіки та 

вирішення завдань, що стоять перед нею. 

 Категорія «господарський механізм» співзвучна з такими поняттями, як механізм 

господарювання, господарський організм, економічний механізм господарювання тощо. 

Господарський механізм являє собою конкретні форми виробничих відносин, виявляється 

за допомогою таких категорій, як ціна, прибуток, заробітна плата, план, норми й 

нормативи, фінанси, кредит, ставка процента тощо. 

В умовах ринкової економіки підвищується роль економічних методів 

управління виробництвом, до яких належить господарський (комерційний) 

розрахунок. 

Госпрозрахунок — це такий метод планового керування будівельним 

виробництвом, при якому видатки на будівництво, тобто на виконання будівельно-

монтажних робіт, перекриваються за рахунок власних ресурсів будівельної організації. 

Основне завдання госпрозрахунку полягає у виконанні плану будівельних робіт при 

найменших матеріальних, трудових і грошових затратах. 

Госпрозрахунок можна розглядати в двох аспектах: 

як економічна категорія - це система економічних відносин, що 

складається в процесі виробництва і реалізації продукції на різних рівнях 

управління; : 

як метод ведіння господарства - це вимірювання власних доходів і видатків і 

отримання прибутків, тобто спрямований на досягнення максимальної ефективності 

виробництва. 

Крім того, госпрозрахунок враховує матеріальну відповідальність за незадовільну 

роботу. 

Таким чином, за умов госпрозрахунку підприємство в повному обсязі відповідає за 

результати своєї господарської діяльності, що обумовлює економічне значення 

госпрозрахунку. 

Організація госпрозрахунку на підприємствах основана на певних принципах: 
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1). господарська (підприємницька) самостійність - суть полягає в тому, що в 

рамках законодавства підприємство: має права юридичної особи, приймає і здійснює 

рішення з питань виробничої і фінансової діяльності. 

2).самоокупність, прибутковість і самофінансування - означає, що 

підприємство, виготовляючи та реалізуючи продукцію на ринку, повинно відшкодувати 

витрати виробництва і одержати прибуток, який необхідний до сплати податків та власного 

розвитку. Цей принцип прямо вказує на умови виживання в умовах ринку. Лише власна 

підприємливість, зниження с/в продукції, підвищення якості продукції у боротьбі з 

конкурентами є гарантією самоокупності і прибутковості. Єдиним зовнішнім 

джерелом допомоги підприємству може бути кредит, але це тимчасова міра, за яку 

треба розраховуватися високим відсотком. 

3) матеріальна зацікавленість - основана на тому, що госпрозрахунок ставить 

підприємство в такі умови, щоб воно було зацікавлене працювати економно і 

ефективно. Основним стимулом для цього є зарплата і фонд матеріального заохочення. В 

зв'язку з цим дуже важливим є правильно і грамотно організувати працю і її оплату. 

4)матеріальна (майнова) відповідальність - заключається в тому, що при 

порушенні договірних зобов'язань по відношенню до інших підприємств воно 

повинно відшкодувати завдані їм збитки за рахунок  

власних коштів. Це призводить до зменшення коштів підприємства в цілому і до 

зменшення коштів, які використовуються для матеріального заохочення працівників. 

5)облік і контроль гривнею ведеться всередині підприємства. Контроль 

здійснюється за витрачанням матеріально-технічних ресурсів, рівнем с/в продукції, 

використанням виробничих фондів, коштів на зарплату. Результати господарської 

діяльності підприємства контролюють фінансові та банківські органи. 

Внутрігосподарський розрахунок представляє собою основану на 

госпрозрахункових принципах систему економічних  відносин між виробничими 

підрозділами і службами підприємства, між адміністрацією і структурними підрозділами і 

окремими працівниками. 

Внутрішньогосподарський розрахунок спрямований на вирішення таких 

завдань: 

- забезпечення   зацікавленості   трудових   колективів   структурних 

підрозділів та окремих працівників у виконанні договірних зобов'язань на  

основі впровадження НТП, зниження с/в продукції, росту ПП та збільшення 

прибутку і відповідальність трудових колективів за результати своєї роботи; 

- розвиток   підприємливості,   ініціативи   колективів   та   окремих  

працівників у підвищенні ефективності виробництва. 

Внутрішньогосподарський розрахунок здійснюється за такими принципами: 

1). поєднання централізації керівництва з боку підприємства з господарською 

самостійністю структурних підрозділів підприємства; 

2). раціональне використання матеріально-технічних, трудових та фінансових 

ресурсів на основі порівняння фактичних витрат з нормами; 

3). матеріальна зацікавленість за досягнення високих кінцевих результатів; 

4). економічна відповідальність за порушення в роботі та невиконанні 

госпрозрахункових зобов'язань. 

Принцип самоокупності 

Принцип самоокупності передбачає, що кошти, вкладені в розвиток корпорації, 

окупляться за рахунок чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Ці кошти 

покликані забезпечувати мінімум нормативної економічної ефективності належить 

підприємству (корпорації) власного капіталу.  
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 При самоокупності підприємство фінансує за рахунок власних джерел просте 

відтворення і вносить податки до бюджетної системи. Реалізація даного принципу на 

практиці вимагає рентабельної роботи всіх підприємств і ліквідації збитків.  

 На відміну від самоокупності самофінансування передбачає не тільки рентабельну 

роботу, а й формування на комерційній основі фінансових ресурсів, що забезпечують не 

тільки просте, але й розширене відтворення, а також доходів бюджетної системи. 

Принцип самофінансування передбачає посилення матеріальної відповідальності 

підприємств (корпорацій) за дотримання договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової 

та податкової дисципліни. Сплата штрафних санкцій за порушення умов господарських 

договорів, а також відшкодування завданих збитків іншим організаціям не звільняє 

підприємство (без згоди споживачів) від виконання зобов'язань по поставках продукції 

(робіт, послуг).  

 Для здійснення принципу самофінансування необхідне дотримання ряду умов:  

 накопичення власного капіталу в обсязі, достатньому для покриття витрат не 

тільки по поточній, а й з інвестиційної діяльності;  

 вибір раціональних напрямків для вкладення капіталу;  

 постійне оновлення основного капіталу;  

 гнучке реагування на потреби товарного н фінансового ринків.  

 Розглянемо дані умови більш докладно. Зміст першої умови полягає у 

відокремленні грошових коштів для фінансування поточної та інвестиційної діяльності. Ці 

грошові кошти концентруються на розрахункових рахунках господарюючого суб'єкта до 

подальшого їх розподілу. З позиції управління фінансами важливо здійснювати 

періодизацію готівки, тобто розподіл її за часом перебування в реальному обороті на 

короткострокові л довгострокові грошові кошти.  

 Друга умова передбачає визначення таких шляхів вкладення капіталу, які 

призводять до стану підприємства і підвищення його конкурентоспроможності на 

товарному і фінансовому ринках. Дотримання даної умови, пов'язане з оцінкою рівня 

самофінансування, розробкою критеріїв подібної оцінки, з аналізом руху капіталу за 

видами діяльності підприємства.  

 Третя умова самофінансування полягає в забезпеченні нормального процесу 

оновлення основного капіталу. Збільшення вартості основних засобів п результаті їх 

переоцінки вигідно для підприємства, оскільки при цьому не проводять ніяких додаткових 

виплат у формі дивідендів і відсотків, а обсяг власного капіталу збільшується.  

 Четверта умова самофінансування передбачає здійснення такої фінансової 

політики, при якій підприємство може нормально функціонувати в умовах жорсткої 

конкуренції на товарному і фінансовому ринках. Така політика спрямована на зниження 

витрат виробництва та обігу і на збільшення прибутку. Самофінансування, що базується 

на високих ієнах, сприяє збільшення грошової маси і стає генератором інфляційних 

процесів у народному господарстві. Тому для підвищення рівня самофінансування 

господарюючі суб'єкти зобов'язані чітко реагувати на потреби ринку у відповідних 

товарах (послугах). Механізм реагування на потреби ринку передбачає спеціалізацію, 

диверсифікацію і концентрацію виробництва Орієнтація цього механізму повинна бути 

ув'язана з податковою, неновою й інвестиційною політикою держави. Застосування 

прннціна самофінансування є важливим чинником запобігання банкрутства 

господарюючого суб'єкта і створює можливість для ефективного використання 

фінансового менеджменту. 

ТЕМА 13. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ 

 Загальні поняття про оподаткування будівельно-монтажних організацій  

Податки – це обов'язкові платежі, які збирає держава (в особі центральних і 

місцевих органів влади) з населення, підприємства, будівельних організацій і які 

зараховуються у доходи державного, республіканського (АР Крим) або місцевих 
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бюджетів. Податки є однією з форм фінансових відносин, що забезпечують розподіл і 

перерозподіл доходів відповідно до завдань економічного й соціального розвитку 

суспільства. 

 Основними об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), заробітна плата, 

вартість окремих товарів, окремі види діяльності, операції з цінними паперами, 

користування природними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб, передача майна 

та інші об'єкти, перелік яких установлено законодавчими актами України.  

За видом установлення податки поділяються: 

 а) прямі – це ті податки, що збираються безпосередньо з платників податку на 

доходи, майно, ресурси.  

б) непрямі податки пов'язані з господарськими операціями та є спеціальними 

надбавками на користь державного бюджету (акцизи, податки на споживання та обіг 

товарів, по даруванню, вступу в спадковість тощо).  

Згідно Закону України «Про основи податкової системи в Україні» вся сукупність 

податків, що збираються у країні, поділена на державні, які збираються на всій території 

України та надходять до Державного бюджету (податок на прибуток підприємств, ПДВ, 

акцизи, прибутковий податок із фізичних осіб, митні збори тощо), і місцеві, які 

стягуються місцевими органами влади та спрямовуються до місцевого бюджету (податок 

на майно фізичних осіб, земельний податок, реєстраційний податок із фізичних осіб, котрі 

займаються підприємницькою діяльністю, та ряд інших податків).  

Сучасна податкова система базується на принципах, однакових для всіх платників 

податків: рівність форм власності; єдиний підхід до визначення ставки податку та 

встановлених пільг; урахування всіх видів доходу; одноразовість оподаткування.  

Держава диференціює підхід, встановлюючи, наприклад, певну шкалу 

оподаткування прибутку, систему пільг по податках або прямо регламентуючи порядок 

утворення та розміри статутного фонду для різних типів підприємств, у тому числі й 

будівельних організацій.   

Відрахування коштів на фінансування i матерiально-технiчне забезпечення 

сільських пожежних команд у сільських населених пунктах, де немає пiдроздiлiв 

державної пожежної охорони – 3%; комунальний податок – 10% неоподаткованого 

мінімуму заробітної плати; збори за проїзд автомобільними дорогами України 

транспортних засобів, вагові розміри яких перевищують нормативні; плата (податок) за 

землю, що враховується при розрахунку договірної ціни і в акті КБ-2в– кошти на доплату 

різниці в розмірі страхових внесків у пенсійний фонд України.  

Основні види податкових платежів та обов'язкових відрахувань підприємств і 

будівельних організацій України наведено в таблиці 10.1.  

№ Види податку та 

відрахувань у спеціальні 

фонди 

Об'єкт оподаткування або база 

відрахувань 

Норма 

відрахувань 

1 Податок на 

додану вартість (ПДВ) 

Обсяг реалізації продукції (робіт, 

послуг) 

 

20 % 

щокварталу 

 

2 Податок на 

прибуток 

 

Прибуток, що визначається 

зменшенням скоригованого валового 

доходу на суму валових видатків і суму 

амортизаційних відрахувань 

 

ЗО % 

щокварталу 

 

3 Акцизний збір 

 

Обсяг реалізації будівельної 

продукції 

 

Згідно з 

переліком, 

установленим 

Кабінетом 
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Міністрів 

України 

 

4 Плата за землю 

 

Площа використання землі  

 

За 

тарифом залежно 

від кадастру землі 

 

5 Збір на 

обов'язкове державне 

пенсійне страхування 

 

Фактичні витрати на оплату 

праці 

 

До 32 % на 

місяць 

 

6 Збір на 

обов'язкове соціальне 

страхування 

 

Фактичні витрати на оплату 

праці 

 

5,5 % на 

місяць 

7 Відрахування у 

фонд зайнятості 

 

Фонд споживання  

 

2 % на 

місяць 

 

8 Відрахування у 

фонд Чорнобиля 

 

Фактичні витрати на оплату 

праці 

 

12 % на 

місяць 

 

9 Відрахування на 

будівництво та 

утримання бази 

Обсяг реалізації будівельної 

продукції та послуг 

1,2 % на 

місяць 

 

1

0 

Плата за 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

Види та обсяги використання 

природних ресурсів 

По лімітах 

 

1

1 

Відрахування до 

фонду охорони праці 

Обсяги реалізації продукції 

(робіт), без ПДВ та акцизного збору 

1 % на 

місяць 

 

 

Таблиця 10.1 – Види основних податкових платежів та обов'язкових відрахувань 

підприємств і будівельних організацій України  

Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі 

Бажання збільшити свої витрати задля мінімізації оподатковуваного прибутку, до 

того ж у випадку, якщо він є законним, є нормальним для будь-якого підприємства. 

Велика кількість нормативних актів, якими керуються підприємства будівельної галузі 

при обкладанні податком свого прибутку, не завжди сприяють на користь підприємству та 

не дають чіткого роз’яснення в частині можливості включення витрат підприємства до 

оподатковуваних.  

У будівельних підприємств, як і у підприємств інших видів діяльності, є ряд 

особливостей з питань оподаткування, а саме:  

1. Згідно з Законом України «Про планування і забудову територій» місцевими 

правилами забудови встановлюються порядок рішення питань розташування, надання 

дозволу на будівництво об’єктів містобудування, надання дозволу на виконання 

будівельних робіт, введення цих об’єктів в експлуатацію, а також порядок здійснення 

контролю за містобудівною діяльністю. Відповідно до Закону визначено, що фізичні і 

юридичні особи, що мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на 

земельних ділянках, що належать їм на праві власності або користування, зобов’язані 

отримати від виконавських органів дозвіл на будівництво об’єкту містобудування. 
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 2. Цивільним кодексом України визначено, що предметом договору купівлі-

продажу може бути товар, який є у продавця – будівельної організації на момент 

укладення договору або буде збудований продавцем у майбутньому. Предметом договору 

купівлі-продажу можуть бути майнові права на забудову..  

3. Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» встановлено загальні принципи, правові 

та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою 

фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами. Фінансування 

будівництва таких об’єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування 

будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, 

недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також 

через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає 

одиниця такої нерухомості. 

 4. У деяких випадках інвестування будівництва житлової нерухомості відбувається 

за допомогою придбання цільових облігацій фізичними особами. Готуючись до такої 

боротьби завчасно, забудовники-емітенти повинні усвідомлювати, що тут ідеться не лише 

про ПДВ. Якщо «здати» податківцям «звичайний» ПДВ, то слідом за цим відразу ж 

виникне проблема податку на доходи фізичних осіб. Адже якщо забудовник визнає, що 

звичайною ціною «облігаційного» житла є більш висока ціна «грошового» житла, то цим 

він визнає, що власник облігації отримав вигоду у вигляді цінової різниці. І у разі коли 

власником облігації є фізична особа, емітенту доведеться опікуватися утриманням 

податку з доходів такої фізичної особи (ПДФО).  

5. Згідно з Законом України «Про іноземні інвестиції» будівельні підприємства з 

іноземними інвестиціями сплачують податки, встановлені чинними на території України 

законами, за винятками, встановленими цим Законом. Підприємства з іноземними 

інвестиціями за участю українського капіталу, звільняються від сплати податків на доходи 

протягом п’яти років з  моменту оголошення наявності першого прибутку, а в 

подальшому сплачують зазначені податки в розмірі 50 відсотків від ставок, встановлених 

законами України. 

 Будівельні підприємства з іноземними інвестиціями, капітал яких повністю 

належить іноземному інвестору, мають право на зменшення суми доходу, що підлягає 

оподаткуванню, на величину фактично здійснених інвестицій. В разі, коли величина 

фактично здійснених іноземних інвестицій перевищує суму доходу підприємства з 

іноземними інвестиціями за один фінансовий рік, суми доходів наступних років, що 

підлягають оподаткуванню, зменшуються на величину зазначеного перевищення. Сума 

доходу підприємств з іноземними інвестиціями, що підлягає оподаткуванню, зменшується 

на величину коштів, що реінвестуються на території України. При переказі (вивезенні) за 

кордон частини прибутків, що належать іноземному інвестору в результаті діяльності 

будівельних підприємств з іноземними інвестиціями, сплачується податок за ставкою 15 

відсотків від суми, що переказується.  

У будівельних підприємств, як і у підприємств інших видів діяльності, є ряд 

особливостей з питань оподаткування, а саме:  

а) будівельне підприємство має право включити до складу валових витрат вартість 

частки загальної площі знов побудованих об’єктів, переданої у власність держави; 

 б) операції з реалізації забудовником за договором купівлі-продажу майнових прав 

на нерухомість оподатковуються на загальних підставах та відображаються у складі 

валових доходів; 

 в) передача майнових прав на об’єкти інвестування за договором про уступку 

майнових прав у податковому обліку управителя не відображається; г) сума доходу 

підприємств з іноземними інвестиціями, що підлягає оподаткуванню, зменшується на 

величину коштів, що не інвестуються на території України.   
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