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Вступ 

 Дисципліна «Основи технології і організації будівельного 

виробництва» є складовою частиною нормативно-методичного 

забезпечення навчального процесу за напрямом 6.060101 – 

«Будівництво» і передбачена для підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн». Зміст програми передбачає лекції, практичні 

заняття. Форма контролю – екзамен. 

 Метою вивчення дисципліни «Основи технології і організації 

будівельного виробництва» є підготовка кваліфікованого спеціаліста, 

який добре знає основні терміни і положення будівельного виробництва, 

трудові ресурси будівництва, будівельні процеси, їх класифікацію, 

потоковість будівельних процесів, техніко-економічні показники 

будівництва, контроль якості будівельних робіт і продукції, а також, 

охорону праці, навколишнього середовища та протипожежні вимоги. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- Основні терміни і положення будівельного виробництва; 

- Будівельні процеси; 

- Трудові ресурси і організацію праці робітників; 

- Продуктивність праці і способи її оплати; 

- Потоковість будівельних процесів; 

- Нормативну і проектну документацію; 

- Основи технологічного проектування; 

- Техніко-економічні показники; 

- Контроль якості будівельних робіт і продукції; 

- Охорону праці і навколишнього середовища та протипожежні 

вимоги будівництва. 

Студенти повинні вміти:  

- складати циклограму будівельних потоків за заданими параметрами; 

- визначати техніко-економічні показники; 

- працювати з нормативними документами; 

- визначати працеємність і машиноємність. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Тема 1. Основні визначення технології і організації будівельного 

виробництва 

Основні визначення 

 Будівництво – галузь матеріального виробництва, продукцією якої 

є закінчені й підготовлені до експлуатації виробничі підприємства, 

житлові будинки та інші об'єкти. 

Нове будівництво – зведення будинків і споруд за вперше 

розробленим проектом. 

Реконструкція – перебудова раніше зведених будинків і споруд для 

поліпшення умов їх експлуатації або для використання їх за новим 

призначенням. 

Ремонт – оновлення (часткове або повне) будинків і споруд із 

дотриманням основних рішень щодо первісного проекту, спрямоване на 

підтримання та підвищення їхніх експлуатаційних показників. 

Існує два види ремонту – капітальний та поточний. Найчастіше 

ремонту підлягають опоряджувальні та гідрозахисні покриття. 

Реставрація – відновлення, укріплення зруйнованих або 

пошкоджених памяток архітектури з метою збереження їхнього 

історичного та художнього значення. 

Експлуатація будинку (споруди) – використання його за 

призначенням із виконанням низки технічних вимог, які гарантують його 

збереження та захист від впливу руйнівних чинників. 

Будівельне виробництво – взаємозалежний комплекс будівельних 

(будівельно-монтажних робіт) і процесів, результатом яких є готові до 

експлуатації будівлі й споруди . 

Характерні ознаки будівельного виробництва: 

- будівельна продукція нерухома в процесі її створення та 

експлуатації, тоді як робітники разом із технічними  засобами 

переміщуються по фронту робіт; 

- значна кількість трудових процесів у будівництві має технічні 

перерви (для виконання покриттів, набирання міцності тощо); 

- більшість будівельних процесів виконується на відкритому повітрі 

під впливом погодно-кліматичних чинникві і природних процесів; 

- будівельна продукція має значну довговічність, що потребує від 

виконавців дотримання певних вимог відповідно до чинних 

нормативів. 

У трудовому процесі беруть участь виконавці, засоби і предмети 

праці. Результатом трудового процесу є будівельна продукція (будинки і 

споруди).  
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Будівельна продукція — це закінчені будівництвом і введені в 

експлуатацію будинки і споруди або їхні частини. Будівельна продукція 

може мати промислове, цивільне, сільськогосподарське та інше 

призначення у вигляді промислового підприємства, цеху, комплексу  

житлових будинків і споруд, окремих будинків, інженерних споруд або 

окремих конструктивних частин чи закінчених робіт. 

Будинки і споруди як об'єкти будівельного виробництва мають свої 

будівельно-технологічні особливості, які визначаються тим, що вони: 

різнорідні за призначенням, експлуатаційними характеристиками і дов-

говічністю; різноманітні за архітектурно-конструктивними та інженерно-

технічними рішеннями; індивідуальні за природними і кліматичними 

умовами використання; мають значні габарити і масу, потребують значних 

витрат праці і часу. 

   Будівельний об’єкт – будинок або споруда в процесі зведення на 

будівельному майданчику. 

   Будівельний майданчик – простір, у якому розміщені будівельні 

об’єкти, тимчасові споруди та будинки, інженерні мережі й матеріально-

технічні ресурси (конструкції, матеріали, комплектуючі та інші предмети 

праці). 

Під час створення будівельної продукції споживається велика кіль-

кість матеріальних ресурсів — п р е д м е т і в  п р а ц і  — будівельні 

матеріали, напівфабрикати, вироби і конструкції. 

Будівельні матеріали, як правило, характеризуються сталими за 

часом властивостями і поділяються на природні (пиломатеріали, камінь, 

пісок, глина) і штучні (цемент, вапно, скло) матеріали, а за умовами 

роботи і призначенням — на конструкційні (природні та штучні кам'яні 

матеріали, в'яжучі речовини, метали, полімери, деревина, композиційні 

матеріали) і матеріали спеціального призначення (теплоізоляційні, 

акустичні, гідроізоляційні, покрівельні, антикорозійні, опоряджувальні). 

Для напівфабрикатів характерна нестабільність фізико-хімічних і 

механічних властивостей у часі та необхідність їхньої обробки протягом 

регламентованого часу — це бетонні суміші, будівельні розчини, 

покрівельні мастики тощо. 

До будівельних виробів належать попередньо виготовлені конст-

руктивні елементи будинків і споруд — закладні деталі, арматурні сітки, 

двірні та віконні блоки, ферми, колони, балки, блок-кімнати тощо. Вироби, 

що мають найбільший технічно можливий ступінь укрупнення і готов-

ності, називаються будівельними конструкціями. 

Основна маса будівельних матеріалів, виробів і напівфабрикатів ви-

готовляється на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і 

підприємствах будівельної індустрії або постачається іншими галузями 
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народного господарства, а деяка частина — безпосередньо на 

будівельному майданчику, приоб’єктних полігонах чи виробничих 

базах. 

Використання будівельних матеріалів і виробів, які не мають 

супроводжувальних документів (паспорта, сертифіката), що 

підтверджують відповідність якісних показників їх вимогам державних 

стандартів або технічних умов, а також товарного знака (заводської 

марки), заборонено. 

Для створення будівельної продукції потрібно мати засоби праці 

спеціальні технічні засоби, які за призначенням і характером 

використання поділяють на знаряддя праці, будівельну оснастку та 

інвентар. 

   Знаряддя праці – будівельні машини, механізований та ручний 

інструмент, за допомогою яких робітники з предметів праці створюють 

будівельну продукцію. 

   Будівельний інвентар – засоби технічного оснащення робочих місць, 

за допомогою яких забезпечуються: зручні й безпечні умови праці 

робітників (освітлювальні пристрої, тимчасова огорожа); зберігання 

матеріалів та конструкцій (бункери, контейнери, касети); технологічні 

потреби в енергоносіях (водогрійні котли, трансформатори, зарядні 

апарати) та інше. 

   Будівельна оснастка – допоміжні технічні засоби для забезпечення 

розміщення робітників, предметів та знарядь праці у просторі під час 

виконання будівельних процесів ( риштування, помости, естакади тощо), 

або надання матеріальним елементам потрібної форми і положення в 

просторі (траверси, стропи, причалки, розчалки, кондуктори і т.д.). 

Важливими чинниками підвищення ефективності будівельного 

виробництва є раціональне використання матеріально-технічних і 

енергетичних ресурсів, удосконалення форм і методів праці та 

впровадження ефективних методів технологічної підготовки виконання 

будівельних процесів. 

Комплекс цих питань є складовою частиною технології будівельного 

виробництва.  

Технологія — сукупність методів обробки, виготовлення, зміни 

внутрішнього стану, властивостей, форми матеріалу, напівфабрикатів у 

процесі виробництва продукції. 

Будівельні технології формуються за результатами прикладних 

досліджень, які розкривають закономірності ефективного застосування 

фізичних, хімічних, біологічних, соціально-економічних та інших природ-

них і штучних процесів або явищ. Такі дослідження є предметом тех-

нології будівельних процесів як науки. 
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Технологія будівельного виробництва — прикладна наукова 

дисципліна, що охоплює знання про методи і режими виконання 

будівельних процесів в умовах будівельного майданчика. Теоретичною 

основою технології будівельних процесів є природничо-наукова сутність 

механічних, фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів або явищ, 

які лежать в основі перетворення матеріальних елементів у будівельну 

продукцію, та принципи і закономірності цілеспрямованого їхнього 

використання. Завданням технології будівельних процесів є 

обґрунтування і розроблення технічно доцільних і економічно 

ефективних прийомів, методів і режимів оброблення, зміни положення, 

форми, фізико-хімічного стану та інших властивостей матеріальних 

елементів у процесі отримання будівельної продукції. 

Тому загальною метою технології будівельних процесів як прикладної 

наукової дисципліни є: висвітлення загального змісту і структури 

будівельних процесів, їх трудових, матеріально-технічних, нормативно-

правових й інших складових та їх взаємозв'язків; розкриття природничо-

наукової сутності процесів і явищ, які лежать в основі перетворення 

матеріальних елементів на будівельну продукцію; дослідження законо-

мірностей і меж ефективного застосування методів виконання і механі-

зації будівельних процесів, у тому числі в екстремальних умовах (взимку, 

в суху і жарку погоду, в сейсмічних умовах тощо); розроблення 

оптимізаційних процедур і методик технологічних розрахунків та 

методів проектування будівельних процесів. 

Організація будівництва – взаємозалежна система підготовки до 

виконання окремих видів робіт, встановлення і забезпечення загального 

порядку на будівельному майданчику, черговості й термінів виконання 

робіт, постачання всіма видами ресурсів для забезпечення ефективності і 

якості виконання окремих видів робіт або будівництва об'єктів. 

 

Тема 2. Будівельні процеси 

Будівельними процесами називають виробничі процеси, які спрямовані на 

отримання будівельної продукції (наприклад, екскавація ґрунту, монтаж 

збірних конструкцій, фарбування стін т.д.). 

Будівельний процес як трудовий процес — це єдина взаємообумовлена 

і взаємозв'язана сукупність цілеспрямованих дій, регламентованих  

певною послідовністю (у вигляді визначених правил чергування окремих 

дій) і режимами виконання їх (точно встановлений розпорядок, 

тривалість та значення допустимих параметрів окремих дій) 

За с к л а д н і с т ю  в и к о н а н н я  будівельні процеси поділяють на 

робочі операції та на прості і складні (комплексні) робочі трудові 

процеси. 
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Робоча операція - це технологічно однорідний і організаційно 

неподільний елемент будівельного процесу, що забезпечує створення 

первинної будівельної продукції. Робочу операцію виконує постійний 

склад виконавців зі сталим складом предметів та знарядь праці. Робочу 

операцію можуть виконувати один або кілька робітників, які діють 

сумісно,   -   ланка робітників. 

Кожна окрема робоча операція складається із кількох робочих прийомів, 

а робочі прийоми — із сукупності послідовних робочих рухів. Робочі 

прийоми і робочі рухи виконує один робітник. 

Простим робочим процесом називають сукупність 

технолог ічно  пов’язаних  робочих операцій, які виконує один і той 

самий склад виконавців (ланка або бригада). Назва простого процесу  

залежить від предметів та знарядь праці. Наприклад, монтаж 

залізобетонних колон - установлення у проектне положення збірних 

залізобетонних колон за  допомогою монтажного крана; екскавація  

ґрунту екскаватором. Прості робочі процеси характеризуються 

змінним складом виконавців, предметів та знарядь праці. 

Складним (комплексним) робочим процесом називають сукупність 

простих операцій, які організаційно і технологічно взаємозалежні і 

пов’язані єдиною кінцевою продукцією. До складних процесів, 

наприклад, належать процеси, пов’язані із зведенням монолітних 

залізобетонних конструкцій, монтаж збірних конструкцій каркаса 

тощо. Комплексні процеси характеризуються змінним складом 

виконавців, предметів та знарядь праці. 

За технологічними ознаками  будівельні процеси поділяють на 

заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні. 

Заготівельні процеси - це процеси виготовлення будівельних 

конструкцій і виробів, приготування розчинів і бетонної суміші та інших 

напівфабрикатів, виготовлення будівельної оснастки та інвентарю, а  

процеси, що підвищують ступінь їх готовності до застосування  — 

укрупнення та проектне оснащення конструкцій допоміжними пристроями 

і пристосуваннями, приймання і приготування розчину та бетонної суміші 

у розчинозмішувальних агрегатах, різка, гнуття, антикорозійна та інша 

виробка арматурних виробів і деталей. Заготівельні процеси зазвичай 

виконують на спеціалізованих підприємствах, базах, майданчиках, 

стендах  та  безпосередньо на будівельному майданчику. 

Транспортні процеси   —   будівельні процеси переміщення 

будівельних матеріалів, виробів та технічних засобів, включаючи вантажно-

розвантажувальні операції. Процеси переміщення будівельних вантажів і 

до будівельного майданчика (так звані зовнішньомайданчикові 

транспортні процеси) здійснюють з використанням транспортних 
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засобів загальнобудівельного призначення. Процеси переміщення 

будівельних матеріалів і виробів у межах будівельного майданчика до 

робочих місць (внутрішньомайданчикові транспортні процеси) 

здійснюють з викорнстанням спеціального технологічного транспорту 

– монтажних кранів, бетононасосів, транспортерів тощо. 

Внутрішньомайданчикові транспортні процеси завжди  виконуються 

разом з монтажно-укладальними  процесами. 

Монтажно-укладальні процеси — це процеси переробки, зміни стану, 

властивостей, форми або положення предметів праці, внаслідок чого 

створюється будівельна продукція у вигляді частин будинків та споруд. 

Монтажно-укладальні процеси виконують на будівельному майданчику; 

їх поділяють на основні (кладка стін, монтаж конструкцій, укладання 

бетонної суміші тощо) і допоміжні. Допоміжні процеси виконують 

перед або одночасно з монтажно-укладальними процесами; як правило,  

це контрольно-вимірювальні операції та робочі процеси й операції, які 

забезпечують безпечні і нормативні умови праці (огороджування, 

переставлення риштувань і помостів, монтаж тимчасового освітлення), 

поліпшують технологічні властивості предметів праці (водопониження, 

заморожування ґрунтів, пробудження розчинів і та ін.). 

За р е ж и м о м  в и к о н а н н я  розрізняють неперервні і переривчасті 

процеси. У неперервних процесах (наприклад, кам'яна кладка, монтаж 

конструкцій) робочі операції виконують одну за одною без перерв 

незалежно від місцевих виробничих умов. Переривчасті процеси — це 

процеси, при виконанні або після закінчення яких спостерігаються 

технологічні перерви, зумовлені природою внутрішніх процесів і явищ та 

властивостями матеріальних елементів, які укладаються, або 

особливостями технологічного процесу: твердіння бетону, нанесення 

шарів вапняно-піщаної штукатурки з висушуванням кожного окремого 

шару тощо. 

За значенням у виробництві будівельні процеси поділяють на 

ведучі та сумісні. Ведучі (провідні) процеси входять до безперервного 

ланцюга технологічного циклу і визначають його загальну тривалість. 

Сумісні (другорядні) процеси виконують паралельно з ведучими. 

Технологічний цикл — сукупність процесів (провідних і другорядних) від 

першого до завершального, результатом яких є первинна будівельна 

продукція. Правильне суміщення процесів з дотриманням технологічних 

умов і правил безпеки праці дає змогу значно скоротити тривалість 

технологічних циклів і терміни будівництва. 

За с т у п е н е м  м е х а н і з а ц і ї  будівельні процеси поділяють на 

автоматичні, автоматизовані, комплексно-механізовані, механізовані та 

ручні. 
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Для створення будівельної продукції здійснюється певне комбінування 

й об'єднання будівельних процесів різної складності в єдину 

упорядковану сукупність. Таку сукупність процесів називають буді-

вельними роботами. Розрізняють загальнобудівельні і спеціальні 

роботи. Упорядкована й об'єднана на технологічній основі сукупність 

загальнобудівельних і спеціальних робіт має назву — будівельно-мон-

тажні роботи. 

Будівельні роботи розрізняють за видом матеріалів, які переробля-

ються (земляні, кам'яні, бетонні і залізобетонні), або за конструктивними 

елементами, які є продукцією даного виду робіт (покрівельні, ізоляційні, 

опоряджувальні). 

Сукупність виробничих процесів і операцій, що пов'язані з встанов-

ленням у проектне положення і з'єднанням у єдине ціле окремих конст-

руктивних елементів, називається монтажними роботами. Монтажні 

роботи включають в себе монтаж будівельних конструкцій (залізобе-

тонних, металевих, дерев'яних), монтаж внутрішніх санітарно-технічних 

мереж і пристроїв, технологічного обладнання та інших інженерно-

технічних систем. 

До загальнобудівельних робіт належать земляні, бетонні, залізобе-

тонні, кам'яні, опоряджувальні, покрівельні та інші роботи, а також мон-

таж будівельних конструкцій. 

Спеціальні роботи, що виконуються, як правило, спеціалізованими 

організаціями, — це роботи з монтажу внутрішніх санітарно-технічних 

систем (водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції і кондиціювання), 

систем енерго- й електропостачання, зв'язку, автоматики, технологічного 

обладнання тощо. 

Будівельні процеси і роботи ще прийнято об'єднувати за в и р о б -

н и ч и м и  с т а д і я м и .  Стадія виробництва — це комплекс 

технологічно закінчених робіт, результатом виконання яких є створення 

окремої частини будинку або споруди. Зазвичай відокремлюють три 

стадії: роботи першої стадії, результатом здійснення яких створюється 

підземна частина будинку або споруди; роботи другої стадії — наземна 

частина; роботи третьої стадії - опоряджувальні і покрівельні роботи; 

внутрішні санітарно-технічні й електромонтажні роботи; монтаж 

технологічного обладнання і т. ін. 

 

Тема 3. Трудові ресурси. Організація праці робітників 

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна наявність 

певної категорії виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і 
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практичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних 

процесів. 

Таких виконавців називають будівельними робітниками. 

Будівельники виконують транспортні, земляні, камяні, бетонні, 

монтажні, опоряджувальні та інші будівельні роботи. 

Злагодженість та безперервність дій будівельників у процесі їх 

роботи є показником майстерності. Ступінь майстрерності залежить 

від знання виконавцями своєї справи, наявності у них досвіду та 

умінні правильно й точно виконувати заздалегіть вивчені та 

відпрацьовані операції. Зметою раціонального використання праці 

будівельників потрібно, щоб кожен із них виконував лише ті роботи, 

які властиві його фаху, спеціальності та кваліфікації.  Тому 

будівельних робітників розрізняють за фахом, спеціальністю і 

кваліфікацією. 

Фах будівельного працівника визначається видом роботи, яку він 

виконує (наприклад, муляр – виконуює камяні роботи, покрівельник - 

покрівельні, опоряджувальник - опоряджувальні). 

Будівельні робітники, які мають певний фах, можуть  спеціалізуватися,  

на виконанні окремих видів процесів у межах свого фаху, тобто мати 

спеціальність. Наприклад, покрівельник може бути покрівельником 

жерстяником, покрівельником м'яких покрівель; опоряджувальник може 

мати спеціальність штукатура, маляра, облицювальника, паркетника; 

монтажник може мати спеціальність монтажника металевих конструкцій, 

монтажника залізобетонних конструкцій, монтажника технологічного 

обладнання. 

Для виконання будівельних процесів потрібні робітники з різним 

рівнем підготовки, тобто різної кваліфікації, яка визначається наявністю у 

робітника певних знань і умінь для виконання прийомів і операцій 

певної складності за визначений час з додержанням нормативних вимог 

щодо якості продукції. 

Показником кваліфікації робітника є його кваліфікаційний розряд, 

який встановлюється відповідно до тарифно-кваліфікаційної характе-

ристики, що наведена для кожного фаху і кожного розряду в «Єдиному 

тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і фахів робітників. Розділ: 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи». Цей довідник мі-

стить характеристики фахів та перелік відомостей про обсяг необхідних 

знань і професійних навичок відповідно до заданої складності робіт: 

робітник повинен знати технологію процесу, правила і засоби перевірки 

його якості, правила техніки безпеки і вимоги до ступеня готовності і 

якості попередніх та сумісних процесів. 
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Присвоєння кваліфікаційного розряду відбувається за результатами 

перевірки кваліфікаційною комісією знань і умінь робітника, яка при 

цьому бере до уваги тарифно-кваліфікаційні вимоги до роботи, що ви-

конується. В будівництві існує шість кваліфікаційних розрядів (шостий  

— найвищий). 

Безперервне вдосконалення форм і методів праці є однією із найваж-

ливіших умов економного використання трудових ресурсів, підвищення 

ефективності виконання будівельних процесів та якісних показників 

будівельної продукції. Форми і методи праці безперервно вдосконалю-

ються на основі впровадження прикладних досліджень в галузі фізіо-

логії, гігієни і психології праці, соціології і трудового права, економіки, 

виробничої естетики і професійної педагогіки тощо. 

Планомірна реалізація результатів цих досліджень здійснюється як 

взаємообумовлений і взаємозв'язаний комплекс заходів науково-тех-

нічного й організаційно-технологічного характеру, який охоплює такі 

основні напрями: вдосконалення форм організації праці; вдосконалення 

нормування й оплати праці; раціоналізація робочих місць та підвищення 

безпеки праці; вдосконалення режимів і умов праці; підвищення 

загального рівня професійної і кваліфікаційної підготовки будівельних 

робітників. 

Організація праці в будівництві заснована на розподілі і кооперації 

праці виконавців. Розподіл праці здійснюється за умов додержання 

поопераційного принципу виконання будівельних процесів. Це означає, 

що будівельний процес поділяється на однорідні робочі операції, що 

виконуються кількома робітниками, кожний з яких здійснює робочі 

прийоми, складність яких відповідає його професії, спеціальності та 

кваліфікації. 

Кооперація праці передбачає об'єднання зусиль групи виконавців для 

виконання одного і того самого процесу чи комплексу взаємозв'язаних 

процесів. Основними формами кооперації в будівництві є ланка і 

бригада. Ланка — це найменша група виконавців, кількісний склад 

якої має обґрунтовану виробничо-технологічну доцільність. До складу 

ланки зазвичай входять кілька робітників однієї спеціальності й 

обов'язково різної кваліфікації. Кілька ланок об'єднуються у бригади, на 

чолі яких стоять бригадири — досвідчені робітники V чи VI розрядів. 

Кількісний і кваліфікаційний склад ланок та бригад встановлюють 

залежно від обсягів робіт та складності процесів, що виконуються. 

Ланково-бригадна форма організації праці робітників забезпечує єдність 

принципів розподілу і кооперації праці. При цьому досягається 

раціональна диференціація праці будівельних робітників за умов 

виконання ними робіт, властивих їхній спеціальності і кваліфікації, та 
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об'єднання зусиль груп виконавців для здійснення простих і комплексних 

робочих процесів. 

У будівництві найбільш поширені спеціалізовані і комплексні 

бригади. Спеціалізовані бригади формують для виконання великих 

обсягів робіт, які складаються з однорідних простих робочих процесів. 

Комплектують ці бригади з ланок робітників однієї і тієї самої або 

суміжних спеціальностей (бригада паркетників, бригада малярів), 

загальний кількісний  склад таких бригад становить 25-30 чол. 

Комплексні бригади формують для виконання складних робочих 

процесів, коли потрібно забезпечити технологічну та організаційну 

узгодженість виконання простих робочих процесів, які складають 

комплексний (складний) процес. До складу комплексних бригад належать 

ланки робітників різного фаху і спеціальності. Так, при зведенні 

монолітних залізобетонних конструкцій формують комплексну бригаду, 

до складу якої належать ланки теслярів, арматурників, бетонників, 

слюсарів тощо, виконуючих процеси встановлення і розбирання 

опалубки, монтажу арматури, укладання бетонної суміші, догляду за 

бетоном та інші прості процеси, які організаційно і технологічно 

взаємозалежні і пов'язані єдиною та кінцевою продукцією. 

Комплектують комплексні бригади із 40-50 робітників. 

Удосконалення режимів і умов праці спрямоване на збереження 

працездатності і запобіганні перевтомленню працівників, а також 

запобігання професійним захворюванням, травм і нещасних випадків. 

Для цього треба додержуватися змінних, добових і місячних режимів 

праці та відпочинку, виконувати комплекс організаційно-технологічних 

заходів і робіт щодо зниження рівня впливу шкідливих чинників на 

працівників (захист від вібрації, шумів, аерозолів, димів, газів), а також 

щодо забезпечення нормативних умов праці при недостатньому освітлен-

ні, сильному вітрі, дощі, снігопаді тощо. 

Підвищення загального рівня професійної і кваліфікаційної 

підготовки будівельних робітників є найважливішою умовою подаль-

шого успішного вдосконалення технології і техніки виконання будівель-

них процесів. Навчання, перепідготовку чи підвищення кваліфікації 

робітників здійснюють у навчальних закладах або безпосередньо на  

виробництві за спеціальними навчальними програмами з відривом чи без 

відриву від виробництва. 

Масове навчання всіх робітників ефективним методам організації і 

раціональним прийомам праці здійснюється на основі розробки і 

широкого використання карт трудових процесів. При розробці карт 

трудових процесів ураховують всі особливості певної операції, робочі 

прийоми і рухи, з яких вона складається, аналізують фізичні 
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навантаження й енергетичні витрати робітника під час її проведення. 

Окремі прийоми праці проектують з дотриманням правил економії 

рухів: одночасність і симетричність окремих рухів, безперервність і 

плавність траєкторій їх, додержання вільного ритму з концентруванням 

зусиль у вирішальну мить, переважання динамічної роботи над 

статичною, коротких рухів над довгими тощо. Результати досліджень 

щодо вивчення ефективних прийомів праці оформляються у вигляді 

карт трудових процесів, які є основними документами наукової 

організації праці. 

Карти трудових процесів розробляють за єдиною методикою; 

вони містять чотири розділи: 

І. Галузь і ефективність застосування карти (конструктивно-

технологічне призначення продукції; показники ефективності — виро-

біток на 1 люд.-зміну та витрати праці на одиницю продукції у люд.- 

год.); 

ІІ. Виконавці і засоби праці (кваліфікаційно-кількісний склад ланки, 

бригади і потреба в інструменті, допоміжних пристроях і 

пристосуваннях та будівельному інвентарю);   

ІІІ. Вимоги щодо готовності попередніх конструкцій і робіт (перелік 

робіт і процесів, які мають бути закінчені до початку процесу, вимоги 

щодо готовності конструкцій, умови, за яких процес має розпочатися, а 

також умови безпеки праці); 

IV. Технологія процесу й організація праці (послідовність, техно-

логічний режим і витрати праці на виконання робочих операцій у ви-

гляді поопераційного графіка (рис. 1.1) з ретельним описанням робочих 

прийомів і рухів; схема організації робочого місця з розміщенням 

механізмів, допоміжних пристроїв та пристосувань, будівельного інвента-

рю, а також робітників). 

 

Тема 4. Продуктивність праці і норми продуктивності. Форми 

оплати праці робітників  

Для підвищення ефективності праці та ступеня готовності будинку в 

цілому або його окремих частин іноді комплексні бригади перетворюють 

у бригади кінцевої продукції, які виконують всі будівельно-монтажні 

роботи і процеси на частині будинку або в цілому на об'єкті. Такі 

бригади   забезпечують виконання не тільки комплексу 

взаємоузгоджених робіт, а й виконання сумісних процесів, що 

ліквідовує недоробки і підвищує загальний ступінь готовності об'єкта. 

Одним із основних критеріїв оцінки трудової діяльності робітників є 

продуктивність праці, яка має найважливіше народногосподарське 

значення. В будівництві продуктивність праці робітників оцінюється їх 
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виробітком (кількістю будівельної продукції, випущеної за одиницю 

часу: годину, протягом робочої зміни тощо — в одиницях виміру 

продукції або в грошовому обчисленні), віднесеним до середнього складу 

виконавців, які були зайняті виробленням продукції протягом тієї самої 

одиниці часу: 

Р = V/t n,   

де Р — виробіток на 1 люд.-год. (люд.-зміну), одиниці виміру про-

дукції; V — обсяг робіт, виконаний при виробленні певної кількості 

продукції за визначений час, м2; т; шт.; t — фактично витрачений час на 

вироблення певної кількості продукції; п — середня кількість виконавців.       

Рівень продуктивності праці можна також охарактеризувати витра-

тами праці (люд.-год.; люд.-зміни) на одиницю будівельної продукції — 

трудомісткістю одиниці продукції (Q). Q — величина, обернена до 

показника продуктивності праці, визначається за формулою: 

Q = V/Р, або (з урахуванням виразу (І.1)) Q = t n. 

Продуктивність праці та трудомісткість одиниці продукції — величини 

змінні і залежать від кваліфікації виконавців, ступеня їх знайомства з 

технологією процесу, досконалості техніки процесу, місцевих умов 

виробництва, впливу погодно-кліматичних чинників тощо. 

Розрізняють фактичні, планові і нормативні показники продуктив-

ності праці. 

Фактична трудомісткість і виробіток розраховуються на основі 

фактичних витрат праці і часу на виконання виробленої будівельної 

продукції. 

Планові показники трудомісткості і продуктивності 
визначаються з урахуванням перевиконання виробничих норм, які 

очікуються. 

Нормативна трудомісткість і продуктивність праці розрахову-

ються на основі діючих виробничих норм витрат часу на комплекс бу-

дівельних процесів, необхідних для вироблення відповідної будівельної 

продукції. 

Технічне нормування — встановлення кількісних норм витрат 

праці, машинного часу та матеріальних ресурсів на одиницю будівельної 

продукції. Норми витрат праці встановлюють у вигляді норм часу і 

виробітку. 

Норма часу — це час, який встановлено на виконання одиниці 

продукції робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах пра-

вильної організації праці і виробництва. Норма часу, яка встановлює 

тривалість роботи робітника при створенні одиниці продукції, на-

зивається нормою часу робітників (Нч); відповідно норма часу, яка 

встановлює час використання машини, називається нормою часу 
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машини (Н м ч ) .  У технічному нормуванні праці у будівництві норма 

часу виражається в годинах на одиницю виміру продукції (год./м2; 

год./т). 

З нормою часу пов'язані норми витрат праці, норми виробітку робіт-

ників та норми виробітку (продуктивності) машин. 

Норма витрат праці (Нв.п.) — це витрати праці, які встановлено на 

виконання одиниці продукції робітниками (ланкою) відповідного фаху і 

кваліфікації в умовах правильної організації праці і виробництва. В 

технічному нормуванні праці норма витрат праці виражається в людино-

годинах на одиницю виміру (люд.-год./м3  тощо). 

Норма виробітку робітників (Н вир.р.) — кількість продукції, яка 

має бути вироблена за одиницю часу робітником відповідного фаху і 

кваліфікації в умовах правильної організації праці і виробництва. Її 

обчислюють в одиницях виміру продукції на одиницю часу (м2/год; 

м3/зміну). Норма виробітку наводиться у вигляді норм виробітку ланки, 

якщо будівельний процес виконує ланка робітників, або норм виробітку 

робітника, якщо будівельний процес виконує один робітник. 

Норма виробітку (продуктивності) машин  (Нвир.м.)  — кількість 

продукції, яка має бути виконана машиною за одиницю часу під 

керуванням робітників відповідного фаху і кваліфікації в умовах 

правильної організації праці і виробництва. Виражається в одиницях 

виміру продукції за одиницю часу (м2/год; т/зміну). 

Норма виробітку обернено пропорційна нормі часу: 

Нвир. м.= 1/Нч. 

Кожна норма праці має не тільки числову характеристику, яка 

встановлює кількість витрат праці (часу) на одиницю продукції або кіль-

кість продукції за одиницю часу, а й характеристику будівельного про-

цесу та умов праці і виробництва, за яких ця норма може бути дійсна. 

Така характеристика називається будівельно-технологічною нормаллю - 

сукупністю технічних, технологічних і організаційних характеристик, 

санітарно-технічних, фізіологічних і соціальних чинників умов праці і 

виробництва, які встановлені з урахуванням сучасного рівня 

будівельної техніки і технології процесу, правильної організації і безпеки 

праці, ефективного використання технічних засобів і кваліфікації 

виконавців. 

Використання матеріальних ресурсів регламентується нормами витрат 

матеріалів — плановою кількістю матеріалів на виготовлення одиниці 

продукції при визначеному рівні техніки і відповідної організації 

виробництва. 

Технічні норми розробляють на основі досягнутого загального рівня 

розвитку техніки і технології з урахуванням перспектив освоєння нової 
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техніки, технології і організації будівельного виробництва, а також з 

урахуванням властивостей і якісних показників нових будівельних ма-

теріалів і методів обробки їх. Технічні норми систематично 

переглядаються з метою упорядкування їх згідно з науково-технічними 

досягненнями. 

Належно від призначення технічні норми поділяють на виробничі 

норми (первісні норми — призначені для виробничого планування, 

контролю за витрачанням ресурсів безпосередньо під час будівництва, а 

інколи під час проектування і розробки документації щодо виробництва 

робіт та при обґрунтуванні технологічних рішень), кошторисні норми 

(складання кошторисів на будівництво), укрупнені, комплексні норми і 

т. д. 

Технічні норми витрат праці поряд з розрядами робіт і тарифними 

ставками є основою тарифного нормування й оплати праці. 

Тарифне нормування — це якісна оцінка праці виконавців, кількість 

якої встановлено у технічних нормах. Тарифне нормування диференціює 

оплату праці залежно від складності і трудомісткості робіт. Основа 

тарифного нормування — тарифна система, елементами якої є 

тарифна сітка і тарифні коефіцієнти. Тарифна сітка — це шкала, в 

якій кожному з шести розрядів відповідає тарифний коефіцієнт, що 

вказує, у скільки разів ставка (С;) робітника більш високого розряду 

має бути вище ставки (С,) робітника І розряду: кі =  С і / С  

Р о з р я д        І   І І      І І І     І У       У     У І  
Т а р и ф н і  

к о е ф і ц і є н т и 1 1 , 1 2 5 1 , 2 6 6 1 , 4 2 7 1 , 6 0 2  1 , 8 0 3  

За допомогою тарифних коефіцієнтів встановлюють тарифні ставки, 

які залежно від вибраної одиниці робочого часу можуть бути часові, 

добові та місячні. Тарифну ставку робітникам І розряду встановлює 

уряд з урахуванням мінімуму заробітної плати робітників цієї галузі 

промисловості і будівництва. 

 

Оплата праці кожного працівника визначається кінцевим резуль-

татом роботи й індивідуальним трудовим внеском. У будівництві діють 

дві форми оплати праці: відрядна і погодинна. Відрядна оплата праці 

здійснюється за виготовлену продукцію за умови додержання вимог 

щодо її якісних показників. Розрізняють пряму відрядну оплату — при 

нарахуванні заробітної плати за кожну одиницю виготовленої продукції 

— і акордну — при нарахуванні заробітної плати за виконання комплексу 

робіт і процесів на закінченій частині будинку чи споруди або за кожну 

одиницю (структурну одиницю) кінцевої продукції, наприклад, за всі 
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електромонтажні роботи або за комплекс малярних робіт на секції 

будинку чи будинку в цілому. 

При погодинній оплаті праці заробіток робітників визначається на 

основі тарифних ставок і фактично відпрацьованого часу. 

Для підвищення ефективності праці, поліпшення якості будівельної 

продукції, підвищення ступеня використання засобів механізації, змен-

шення тривалості робіт, матеріаломісткості й енергоємності будівельної 

продукції застосовують відрядно-преміальну і погодинно-преміальну 

оплату праці, за яких як винагороду за отримані результати нараховують 

премію. 

 

Тема 5. Суть , склад і принципи організації будівельного 

виробництва 

Будівельне виробництво представляє собою комплекс робіт, які 

об'єднуються певним чином і виконуються різноманітними 

співвиконавцями - замовниками, проектувальниками, будівельниками, 

постачальниками будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, техноло-

гічного устаткування і т.д.. Кількість таких співучасників при зведенні 

окремого об'єкта досягає кількох десятків, а іноді і сотень. 

За цих умов кінцевий результат - одержання готової будівельної 

продукції у вигляді закінчених будинків і споруд - залежить від 

упорядкування й синхронізації виконання суміжних робіт окремими 

виконавцями, тобто від рівня організації виробництва. 

Взагалі під організацією будівельного виробництва прийнято 

розуміти форму, порядок об'єднання праці окремих співвиконаців із 

речовинними елементами виробництва та відокремлних будівельно-

монтажних і спеціалізованих процесів між собою у просторі і часі з 

метою забезпечення найповнішого використання існуючої і нової 

техніки, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів та підвищення на 

цій основі рентабельності й ефективності виробництва. 

Організація будівельного виробництва при зведенні окремих будинків, 

споруд або їхньої сукупності передбачає організацію: 

- підготовчих робіт, тобто робіт, пов'язаних із розробленням 

організаційно-технологічної документації з технології виробництва 

будівельно-монтажних робіт, планування й контролю за ходом 

будівництва як окремих об'єктів, так і їхньої сукупності; 

- загальнобудівельних робіт, тобто робіт із підготовки території 

будівництва об'єкта (споруди) - вертикального планування, зведення 

тимчасових будинків, споруд, комунікацій, а також зведення постійних 

будинків, споруд; 
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- будівельно-монтажних робіт, пов'язаних із зведенням комунікацій, що 

використовуватимуться у процесі будівництва окремих будинків і 

споруд відповідно до укладених підрядних договорів; 

- виробничої бази будівництва (кар'єрів, виробничих підприємств, парків 

будівельних машин і автотранспорту, складського господарства тощо). 

Основними завданнями організації будівельного виробництва є: 

- неухильне зниження собівартості робіт і підвищення рентабельності 

виробництва; 

- збільшення обсягів виконуваних робіт та випуску готової будівельної 

продукції; 

-   усіляке підвищення продуктивності праці; 

-   сувора економія й ощадлива витрата матеріальних ресурсів; 

-   максимальне використання існуючих основних фондів; 

-   раціональне використання оборотних коштів і прискорення їхньої 

оборотності; 

-   поліпшення умов праці й підвищення технічного та матеріального 

рівня робітників. 

При вирішенні питань організації будівельного виробництва необхідно 

керуватися такими основними положеннями (принципами), що 

випливають із тенденцій розвитку науково-технічного прогресу і 

передового досвіду будівництва 

 

Основні положення (принципи) з організації будівельного 

виробництва. 

   Пропорційність виробництва, що передбачає відповідність одне 

одному виробничих потужностей будівельних, монтажних і 

спеціалізованих організацій, що залучаються до зведення окремих 

об’єктів або їхньої сукупності у визначений (плановий) відрізок часу. 

Базою дотримання пропорційності є включення до складу кожної 

будівельної організації основних і допоміжних виробничих ланок, які 

відповідають одна одній. Наприклад, при створенні домобудівних 

комбінатів мають бути погоджені поміж собою виробничі потужності 

промислового й будівельного підрозділів, які здійснюють відповідно 

випуск і монтаж конструкцій. 
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Одним із методів забезпечення пропорційності у виробництві є 

календарне планування й оперативне планування, у їх процесах 

здійснюється добір завдання для кожної виробничої ланки і виконавця, 

виходячи з їх виробничої потужності. 

 

 
 

Рис. 1.1. Основні положення (принципи) організації будівельного виробництва 

 

   Безперервність виробництва, що передбачає скорочення всіх розривів 

(перерв) як у використанні трудових, матеріальних і технічних ресурсів, 

так і у простоях фронтів робіт. 

   Ритмічність виробництва, яка передбачає забезпечення рівно-

мірності завантаження окремих виробничих ланок протягом усього 

відрізка часу, що розглядається. Ця вимога зумовлена необхідністю, з 

одного боку, виключити перевантаження одних наявних потужностей 

(виконавців), з іншого - недовикористання (простої) інших. 

    Концентрація виробництва, передбачає концентрацію всіх наявних в 

організації трудових, матеріальних, технічних і фінансових ресурсів на 

обмеженій кількості об'єктів, що одночасно споруджуються, для 
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скорочення строків зведення об'єктів і на цій основі забезпечення 

прискорення оборотності обігових коштів. 

 

   Спеціалізація передбачає орієнтацію окремих учасників виробництва, 

у тому числі підсобних і допоміжних виробництв, на певні 

види діяльності. 

   Регламентація виробництва передбачає встановлення і суворе 

дотримання визначених правил, положень, інструкцій, нормативів, 

заснованих не на свавіллі (бажанні й думці окремих виконавців), а на 

спеціально проведених дослідженнях, у тому числі на узагальненні 

досвіду виробництва. При реалізації цього положення необхідно чітко 

відмежувати коло питань, при розв'язанні яких необхідна жорстка, 

цілеспрямована регламентація виробництва, крім тих робіт, де замість 

регламентації необхідні рекомендації, які припускають вибір, творчий 

пошук варіанта рішення відповідно до конкретних умов виробництва. Як 

правило, об'єктами регламентації вважають зміст та результати 

складових частин виробництва, здійснюваних окремими учасниками 

будівельного виробництва, а об'єктами рекомендацій - методи та засоби, 

які забезпечують їхнє досягнення. 

   Індустріалізація будівництва передбачає скорочення трудомісткості 

й тривалості робіт, що виконуються безпосередньо на будмайданчику, у 

тому числі за рахунок перенесення частини робіт (виробництва) у 

заводські стаціонарні умови. На сучасному етапі розвитку економіки 

найважливішими напрямами індустріалізації будівництва є: 

 підвищення рівня збірності будівель та споруд, що будуються. 

Для оцінки рівня збірності різноманітних об'єктів будівництва 

можна використовувати або частку вартості збірних конструкцій 

щодо загальної вартості об'єкта, або при порівнянні однотипних 

об'єктів - кількість елементів, необхідних для зведення об'єкта; 

 підвищення заводської готовності деталей, конструкцій, блоків і 

вузлів, у тому числі пов'язаних з установкою й експлуатацією 

технологічного устаткування; 

 уніфікація й типізація рішень, що ухвалюються як при про-

ектуванні об'ємно-планувальних, конструктивних рішень будівель 

та споруд, так і при розробленні організаційно-технологічих 

рішень; 

• комплексна механізація виробництва. Нині розрізняють дві 

стадії механізації: часткову та комплексну. При частковій за допо-
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могою машин і механізованого інструмента виконуються окремі 

будівельні процеси, а при комплексній, яка є прогресивнішою, за 

допомогою однієї або сукупності (комплекту) машин усі техно-

логічно пов'язані процеси. Наприклад, при влаштуванні котловану 

розробку ґрунту і його навантаження на транспорт здійснюють 

екскаватором, планування підлоги котловану - бульдозером. Рівень 

механізації оцінюється відношенням кількості робіт, виконаних із 

використанням механізмів, до загального обсягу робіт. Механізація 

будівельних процесів значно підвищує продуктивність праці, 

полегшує її, скорочує терміни виконання, а також сприяє 

поліпшенню якості будівельної продукції. 

Застосування різноманітних будівельних машин дає змогу майже 

повністю механізувати виконання більшості будівельних процесів 

(наприклад, земляних робіт - 97,1%, приготування бетону й 

розчину - 98 %). Однак, ще значну кількість будівельних робіт (до 

50 %) виконують вручну, що знижує ефективність будівельної 

сфери. 

Комплексна механізація - це механізація складного (комплексного) 

будівельного процесу, тобто всіх його складових частин -простих 

процесів і операцій. Комплексна механізація вимагає великої 

кількості різновидів машин. 

Система машин - це комплект машин, механізмів, механізованого 

інструменту, підібраних за продуктивністю для одержання певної 

будівельної продукції (наприклад, система машин для зведення 

житла, промислових будівель, залізниць, димових труб). Будівельні 

машини узгоджують за продуктивністю з ведучою машиною. 

Ведуча машина - це машина, яка видає кінцеву продукцію 

(наприклад, екскаватор при ритті котлована, підйомний кран на 

монтажі). 

Механізований інструмент підвищує продуктивність праці буді-

вельника. Його розробляють залежно від виду робіт як 

нормокомплект різних інструментів. 

Комплексна механізація передбачає широке використання спе-

ціальних технологічних машин. Одночасно з цим розвивається 

напрям оснащення універсальних машин змінними комплектами 

робочих органів (до 24 видів і більше). 

Більш високим ступенем комплексної механізації є розроблення 

спеціальних машин, які мають кілька агрегатів для виконання 

різних операцій і навіть процесів. Одночасно з цими машинами 

розробляють технологію виконання робіт. Такий метод 

виробництва називається агрегатним. Розроблено ряд технологій з 
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використанням спеціальних агрегатів, які підтверджують високу 

ефективність цього способу, наприклад, агрегат для зведення 

монолітних градирень, щит для прокладання підземних тунелів, 

пересувна опалубка для зведення монолітних будинків. Слід 

зазначити, що виробництво таких агрегатів у нашій країні ще 

недостатнє, для їх ефективної експлуатації потрібне безперервне 

постачання ресурсів. 

Можливості економіки й машинобудування дозволяють тепер 

впроваджувати в будівництво автоматизацію і роботизацію. 

Слід розрізняти автоматизований і автоматичний процеси. Ав-

томатизований процес - це процес, який виконує машина, але деякі 

операції виконує робітник, іноді - це операції технологічного 

процесу, а іноді - управління автоматом. Автоматичний процес 

повністю виконує машина без участі робітника в процесі чи в 

управлінні ним. 

Автоматизація і роботизація технологічних процесів у будівництві 

значною мірою реалізуються на промислових підприємствах. 

Безпосередньо на будовах автомати й роботи практично не 

застосовують з причин економічного характеру.; 

 мобільність основних і допоміжних засобів виробництва, що 

визначається спроможністю будівельно-монтажних підрозділів 

швидко і з мінімальними витратами переміщати виробничі потуж-

ності і трудові ресурси (будівельні машини, механізми, установки, 

побутові помешкання, склади і т.д.) з об'єкта на об'єкт. 

     Розглянуті напрями не є раз і назавжди встановленими. По мірі 

розвитку науки й техніки, які використовують у будівництві, з'являються 

нові напрями, а деякі з розглянутих можуть виключатися. Так. 

наприклад, тепер при спорудженні резервуарів з'явилися варіанти 

рішень, які забезпечують економію трудових та тимчасових ресурсів під  

час виконання споруджень не у збірному, а  вмонолітному варіанті. 

Основою розвитку індустріального будівництва є матерально-технічна 

база, до складу якої входять: 

- підприємства, що випускають конструкції, вироби, матеріали і 

напівфабрикати; 

- підприємства і майстерні, що виготовляють вузли і заготовки для 

монтажних і спеціалізованих будівельних організацій і їхніх підрозділів; 

 

- парк будівельних машин, механізмів і транспортних засобів; 

-   підприємства з ремонту будівельних машин, механізмів і  



 24 

транспортних засобів; 

-   складське господарство. 

 

 Застосування прогресивних методів організації будівництва і 

виробництва робіт. На сучасному етапі розвитку будівництва до них 

можна віднести - потоковий, вузловий, вахтовий методи будівництва, 

організацію монтажу з використанням конвеєрних ліній і ряд інших. 

Суть і порядок проектування зазначених методів розглядатимуться 

нижче. 

 

   Цілеспрямована творчість, що склалася, передбачає постійне 

вдосконалення практики організації проектування й організації 

виробництва будівельно-монтажних та спеціалізованих робіт. 

Використання цього положення не можна протиставляти вимозі 

(принципу) регламентації виробництва. Його завданням є внесення на 

основі проведених досліджень, у тому числі узагальнення досвіду 

виробництва, змін і доповнень до діючої документації, яка регламентує 

практику проектування організації та здійснення будівельного 

виробництва. Нововведення в галузі організації виробництва проходять 

такі самі стадії, що характерні для творчого процесу в будь-якій галузі 

науки і техніки. Вони передбачають здійснення таких етапів: 

     •   аналіз існуючих практики й суперечностей, які сформувалися; 

  вивчення досягнень науки і накопиченого досвіду; генерація  ідей; 

підготовка і проведення експерименту; 

 аналіз його результатів як позитивних, так і негативних; внесення 

необхідних корективів; 

 визначення можливої сфери застосування нововведення і    

схвалення відповідного рішення; 

     • творче використання його в конкретних умовах. 

Кожний із розглянутих принципів має цілком визначене самостійне 

значення. Водночас вони доповнюють один одного, розкриваючи ту або 

іншу грань загальної стратегії підходу до організації виробництва. Тому 

найбільша дієвість принципів виявляється при їхньому сукупному 

використанні. 

Організація виробництва передбачає існування і здійснення будь-якого 

плану. Слово план - дуже ємне. Стосовно до організації будівельного 

виробництва це: 

 заздалегідь намічений порядок, послідовність виконання визна-

чених заходів і робіт, що ведуть до досягнення поставлених цілей; 
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 креслення, що зображує в умовних знаках у масштабі на площині 

розміщення у просторі об'єктів будівництва, машин і механізмів, 

підсобних і допоміжних споруджень, комунікацій тощо, які 

використовують у процесі будівництва. 

Перше тлумачення поняття "план" використовують для відображення 

схвалених рішень з організації будівництва в часі при розробленні 

різного роду календарних, оперативних й інших видів планів, друге - для 

відображення їх у просторі, при проектуванні будгенпланів 

(загальноплощадочних, об'єктних тощо). 

 

Тема 6. Нормативна і проектна документація 

Будівництво як сфера трудової діяльності регламентується системою 

законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є її 

нормативною базою. Система нормативних документів у 

будівництві складається з будівельних норм і правил, державних 

стандартів та інших нормативних документів, які затверджуються 

Держбудом України, міністерствами, відомствами та органами 

державного контролю. 

Нормативні документи встановлюють комплекс норм, правил і вимог, 

які обов'язкові при розробці проектно-кошторисної документації; 

виконанні  інженерних пошуків; будівництві і реконструкції будинків та 

споруд, виготовленні будівельних матеріалів, конструкцій і виробів і 

т.д. 
 Основними нормативними документами в будівництві є Державні 

будівельні норми, які носять законодавчий характер і обов'язкові для 

використання всіма проектно-пошуковими і будівельно-монтажними 

організаціями, підприємствами будівельної індустрії та іншими 

організаціями і установами, що здійснюють будівництво незалежно від 

відомчого підпорядкування або форми власності. 

Будівельні норми і правила встановлюють: 

—вимоги до організації, управління й економіки при проектуванні, 

інженерних пошуках і будівництві; 

—норми проектування населених міст, підприємств промислового, 

сільськогосподарського та іншого призначення, будинків та інженерних 

споруд, будівельних конструкцій, основ і фундаментів; 

—правила організації, управління, виконання і приймання робіт; 

—правила ціноутворення у будівництві і кошторисні норми; 

—норми витрат матеріальних і трудових ресурсів. 

Система нормативно-правового забезпечення будівництва постійно 

вдосконалюється з метою приведення її у відповідність до останніх 
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досягнень науково-технічного прогресу в будівництві, а також у від-

повідність до змін у виробничих стосунках при вдосконаленні або пе-

ретворенні виробничо-правових форм господарювання. 

Будівництво здійснюється за спеціальним проектом, який розроблено з 

дотриманням будівельних норм і правил та затверджено у встановле-

ному порядку. 

Проект — це система розрахунків, робочих креслень, макетів та 

інших документів, яка обґрунтовує економічну і технічну доцільність 

будівництва об'єкта та визначає його архітектурно-конструктивні рі-

шення й оптимальні будівельно-технологічні умови виконання бу-

дівельних процесів, що забезпечують закінчення будівництва у задані 

терміни з мінімальними витратами матеріально-технічних і трудових 

ресурсів. 

Проекти розробляють як на будівництво невеликих будинків або їхніх 

елементів (наприклад, окремих конструкцій, технологічного обладнання, 

інтер'єрів тощо), так і на будівництво великих міст, житлових масивів, 

промислових підприємств, електростанцій, залізниць і т.д.. 

Кожний проект складається з кількох частин (розділів): архітек-

турно-будівельна, технологічна, енергетичне й інженерне обладнання, 

організація будівництва, кошторисні розрахунки, техніко-економічні 

показники, розроблення яких здійснюють відповідні спеціалісти. 

Проектування починається з обґрунтування соціально-економічної або 

господарської необхідності будівництва даного об'єкта в тому чи 

іншому регіоні, населеному пункті, місті. Потім розробляють техніко-

економічне обґрунтування — передпроектний документ, в якому наво-

дять основні техніко-економічні показники, конструктивно-технічні й 

експлуатаційні характеристики об'єкта, що підлягає будівництву. За 

затвердженням розробляють завдання на проектування, яке передають 

проектній організації, після чого вона розпочинає проектування. 

Залежно від складності об'єктів проектування виконують у дві або 

одну стадію. При проектуванні в дві стадії для відносно складних і 

великих об'єктів спочатку розробляють технічний проект (перша стадія), 

а потім робочі креслення (друга стадія). У разі проектування в одну 

стадію  — будівництво невеликих та відносно нескладних об'єктів  — 

розробляють техноробочий проект  — технічний проект, суміщений з 

робочими кресленнями у скороченому вигляді. 

Основною проектною документацією, що регламентує організацію і 

технологію виконання будівельно-монтажних робіт, є проект організації 

будівництва і проект виконання робіт. 

Проект організації будівництва є невід'ємною  частиною  робочого 

проекту і складається одночасно з розробленням інших його розділів з 
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узгодженням об'ємно-планувальних, конструктивних технологічних 

рішень об'єкта з можливими методами організації і вико- 

нання робіт. Проект організації будівництва розробляє генеральна  

проектна організація або за її дорученням проектна організація, яка 

і спеціалізується на будівельному проектуванні. Проект організації 

будівництва складається з комплексу взаємозв'язаних проектних рішень  

організаційно-технологічного, технічного, нормативного та планово-

економічного характеру щодо виконання підготовчих і основних 

виробничих процесів на будівельному майданчику, що забезпечує 

своєчасне розгортання, здійснення та завершення будівництва в 

затверджені терміни.  

Проект виконання робіт розробляють на основі робочого проекту; 

він спрямований на забезпечення прийняття ретельно обґрунтованих 

рішень щодо технології виконання будівельних процесів у конкретних 

виробничих і погодно-кліматичних умовах. Проект виконання робіт 

виконує генпідрядна установа (за необхідності із залученням субпідряд-

них та проектних спеціалізованих установ). 

Проект виконання робіт розробляють на основний і підготовчий періоди 

будівництва, на окремі стадії і види робіт (наприклад, на зведення 

підземної частини будинку або на монолітні бетонні і залізобетонні 

роботи, на опоряджувальні або покрівельні роботи), а також окремо на 

роботи, які виконують в екстремальних умовах (взимку, в умовах 

підтоплення території і т.д.). 

Проектування технології виробництва будівельно-монтажних робіт 

виконують у дві стадії: аналіз і оцінка обґрунтувань; розроблення 

проекту виконання робіт. 

Аналіз і оцінка обгрунтувань передбачає всебічне і ретельне 

врахунання всіх будівельно-технологічних та виробничо-технічних умов і 

параметрів зведення будинків, споруд або окремих конструкцій при 

формуванні можливих методів виробництва і механізації будівельних 

процесів, а також техніко-економічну оцінку ефективності їх. 

Аналіз і оцінка обґрунтувань складається з таких елементів: 

   аналізу проекту щодо відповідності проектних рішень нормативним 

документам з встановленням основних об'ємно-планувальних і 

конструктивних рішень об'єкта, параметрів обсягу робіт за окремими 

процесами, характеру розподілу їх по фронту робіт і термінам 

виконання, а  також  відповідності проекту технологічним, технічним 

та ресурсним можливостям будівельної організації та існуючій 

будівельній індустрії тощо; 

аналіз умов виконання робіт щодо характеру і рівня впливу природних 

процесів (геологічні і гідрогеологічні процеси, сейсмічні, метеорологічні 
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процеси та явища), погодно-кліматичних чинників (виконання робіт 

взимку, в умовах сухої і спекотної погоди, під час дощу, снігопаду, 

сильного вітру), наявності шкідливих і небезпечних чинників зовніш-

нього середовища (ступінь загазованості, пилоутворення, концентрація 

небезпечних і шкідливих аерозолів, небезпека враження електрострумом), 

а також інші умови й обмеження; 

оцінка можливих методів та термінів виконання будівельних процесів і 

робіт має ґрунтуватися на принципах варіантного проектування з 

обов'язковим узгодженням варіантів із генпроектувальником і субпід-

рядними організаціями. 

До складу проектів виконання робіт на зведення складних та унікальних 

об'єктів мають належати програми необхідних додаткових досліджень, 

випробувань та режимних спостережень (сейсмометричних, гід-

рогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодезичних), які можуть 

забезпечити надійне виконання будівельно-монтажних робіт та подальшу 

експлуатацію споруди. 

Розроблення проекту виконання робіт на зведення будинків і споруд та 

окремих конструкцій треба виконувати на підставі результатів 

багатоетапної оптимізації і вибору можливих методів виконання робіт. 

До складу проекту виконання робіт належать такі документи:  

будівельний генеральний план з розподілом загального фронту робіт 

на дільниці, захватки і робочі зони з вказівкою для кожного елемента 

фронту робіт виду і ступеня складності умов виробництва, наявності і 

характеру дії небезпечних і шкідливих чинників та природних 

процесів, місця розташування надземних і підземних мереж (окремо 

діючих, особливо небезпечних, пожежо- та вибухонебезпечних), схеми 

руху і стоянки будівельних машин, границі і конструкція огорож бу-

дівельного майданчика і небезпечних зон, місця розташування бу-

дівельного обладнання, майданчиків для складування й укрупнення бу-

дівельних елементів, проїздів для будівельного транспорту та проходів 

для працівників, розміщення спеціальних пристроїв і захисних конст-

рукцій, місць та умов підключення до діючих енергопостачальних мереж 

тощо; 

календарний графік виконання робіт, у якому встановлено послідов-

ність і терміни виконання будівельно-монтажних робіт і процесів; наве-

дено витрати праці і машинного часу; визначено потребу у засобах 

механізації; відокремлено технологічні стадії і комплекси робіт, які дору-

чено виконувати бригадам будівельних робітників, наведено їхній кіль-

кісний та професійно-кваліфікаційний склад; 

графіки постачання на об'єкт будівельних матеріалів, конструкцій, 

напівфабрикатів та обладнання; 
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графіки руху робочих кадрів і основних будівельних машин по 

об’єкту; 

технологічні карти (схеми) на виконання окремих видів робіт і 

будівельних процесів із включенням схем операційного контролю якості, 

розподілом фронту робіт на захватки, ділянки, розрахунком витрат праці і 

потреби у будівельних матеріалах, конструкціях і напівфабрикатах, 

засобах механізації, будівельної оснастки, допоміжних пристроях і 

пристосуваннях, а також у засобах захисту працівників. 

Крім цього, проект виконання робіт має містити: конструктивні рішення 

з улаштування спеціальних, допоміжних та захисних пристроїв і 

конструкцій, які потрібні для забезпечення безпечних і продуктивних 

умов праці; вказівки з контролю якості, включаючи схеми операційного  

контролю та приймання закінчених конструктивних частин і об'єкта;  

заходи з техніки безпеки і охорони праці з вказівкою особливостей і 

характеру суміщення робіт, небезпечних зон і конструкцій огорож їх, 

засобів індивідуального захисту та загального режиму роботи 

будівельних робітників на об'єкті. 

Прийняті рішення потрібно погоджувати з установами, які експлуатують 

підземні і надземні мережі та комунікації, транспортні шляхи, 

шляхопроводи і продуктопроводи, з установами, що постачають 

енергоресурси, які використовуватимуться для будівельного 

виробництва тощо. Повністю узгоджений проект затверджується і 

надається виконавцю робіт не пізніш як за 2 місяці до початку робіт. 
 

Тема 7. Учасники будівельно-інвестиційної діяльності 

Згідно з характером ділових відносин. «Положення про підрядні 

контракти в будівництві України», затверджені Науково-технічною 

радою Міністерства України в справах будівництва й архітектури, 

протокол від 15 грудня 1993 р. №9 субєктами єдиної системи підготовки 

будівельного виробництва виступають основні учасники будівельно-

інвестиційної діяльності – замовники, підрядники, постачальники, банки, 

страхові товариства, проектувальники, посередники, транспортні 

організації. 

Замовник – учасник контракту, юридична чи фізична особа, учасник 

контракту,  яка має фінансові кошти, визначає умови складання 

контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з 

підрядником. У ролі замовника може виступати інвестор або за його 

доручені інші фізичні і юридичні особи. 

Проектні організації  розробляють договором із замовником 

проектну та кошторисну документацію на нове будвництво, 

реконструкцію і технічне переозброєння, а також здійснюють 
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інженерно-геологічні, геодезичні та інші пошукові робти для 

будівництва. 

Будівельні організації – будівельні підприємства, які здійснюють 

зведення, реконструкцію, капітальний ремонт будівель і споруд та 

монтаж обладнання. Вони можуть виступати в ролі генпідрядника чи 

субпідрядника.  

Підрядник – учасник будівництва, який зобов'язаний на свій ризик і 

за договірною ціною виконати передбачені контрактом роботи і 

передати їх замовникові у встановлений термін. 

Генеральний підрядник – підрядник, який укладає угоду з 

замовникм на зведення будівельного обєкта і покладає на себе 

відповідальність за організацію і проведення робіт, досягнення 

встановленої якості в межах запланованих ресурсів та термінів. 

Головний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання 

частини робіт на об'єкті, здає їх генпідряднику або замовнику і 

забезпечує координацію діяльності субпідрядників. 

Субпідрядники – підрядники, які виконують окремі види робіт за 

домовленістю з генпідрядником, головним підрядником або замовником. 

Субпідрядні організації – виконують спеціальні види робіт 

(санітарно-технічний, електромонтажні, монтаж устаткування, 

будівництво доріг, мереж, благоустрій території і т. ін.) 

Гаранти – учасники будівництва, які гарантують виконання 

зобов'язань сторонами. 

Підрядний контракт (договір) – договір у будівництві, що 

передбачає взаємні зобов'язання сторін у процесі будівництва 

(реконструкції, технічного переозброєння і капітального ремонту) 

об'єктів виробничого і невиробничого значення. 

Контрактна документація – текстова частина контракту і 

комплект документів, що додається до неї та розкриває предмет 

контракту.  

Генпідрядник укладає підрядний договір із замовником, де 

підрядник зобов'язується самостійно побудувати й здати замовнику 

об'єкт згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією у 

встановлений термін. Замовник, в свою чергу, зобов'язується надати 

підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну 

документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти 

закінчений будівництвом об'єкт. 

Генпідрядник несе відповідальність за виконання не тільки робіт, 

здійснюваних власними силами, але й за роботу субпідрядників, 

координує провадження робіт усіма субпідрядниками, не втручаючись в 

їхню виробничо-господарську діяльність. 
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Постачальники – організації, що випускають необхідну для 

будівництва продукцію, а також оптові бази, склади і т.д. 

Транспортні організації – здійснюють за контрактом з 

підрядниками і субпідрядниками зовнішні й внутрішні перевезення 

матеріально-технічних ресурсів. 

 

Тема 8. Потоковість будівельних процесів  

Потоковим будівництвом називається такий метод організації 

будівництва, що забезпечує планомірний і ритмічний випуск готової 

будівельної продукції на основі безперервної і рівномірної роботи 

бригад (ланок) незмінного складу, забезпечених своєчасним і 

комплектним постачанням всіма необхідними матеріально-технічними 

ресурсами. 

Існує три види організації потоку в будівництві: 

1. Складний будівельний процес розділяється на більш прості 

процеси. Наприклад, процес монолітного спорудження розділяється на 

такі прості процеси: установка опалубки; укладання арматури; 

укладання й ущільнення бетонної суміші; демонтажопалубки. 

2. Виконання кожного процесу доручається окремій 

спеціалізованій бригаді. 

3. Весь фронт робіт розділяється на кілька ділянок – захваток. 

Бригади, при збереженні свого незмінного складу, рівномірно 

пересуваються по загальному фронту робіт, переходячи з однієї захватки 

на іншу. 

Перша бригада виконує перший за технологічним порядком процес, 

остання після своєї роботи залишає закінчену виробництвом ділянку. 

Таким чином, робота ведеться одночасно на декількох захватках, 

причому на кожній захватці вона знаходиться на різній стадії готовності.  

Сутність і переваги потокової організації будівельного виробництва 

перед іншими методами розглянемо на прикладі трьох методів 

організації робіт. 

1. Послідовний – одне за іншим послідовне зведення всіх будинків, 

паралельний – одночасне будівництво всіх будинків і потоковий 

метод – сполучення двох перших, в якому усунуті деякі недоліки і 

збережені переваги. 
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Рис.1. Паралельний метод будівництва  Рис.2. Послідовний метод будівництва 

 

 
Рис.3. Потоковий метод будівництва 

 

Основним принципом потокового методу в будівництві є повне 

використання виробничої потужності будівельної організації при 

рівномірному й безперервному завантаженні низових будівельних 

підрозділів (ділянок, бригад, ланок і т.п.). 

Завданням проектування будівельного потоку є визначення таких 

параметрів потоку, що з урахуванням раціональної технології і 

організації робіт з усіх об'єктів забезпечують їх  будівництво  у межах 

нормативної тривалості, безперервне завантаження ресурсів (бригад, 

машин) і безперервність ведення БМР на кожному об'єкту. 

Визначені наступні принципи й послідовність проектування 

потоку для зведення однорідних об'єктів: 
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  Встановлюємо об'єкти, що підлягають будівництву потоковим 

методом, тобто близькі за конструктивним рішенням, плануванням, 

кількістю поверхів і т.д. 

  Розчленовуємо об'єкт на процеси, бажано рівні або кратні за 

трудомісткістю. 

 Встановлюємо доцільну послідовність процесів зведення 

об'єкта і з'єднуємо взаємозалежні процеси в загальний сукупний процес. 

  Встановлюємо послідовність включення в потік будівництва 

окремих об'єктів, закріплюємо процеси за бригадами. 

  Оснащуємо бригади будівельними машинами, інструментом, 

пристроями. 

  Розраховуємо основні параметри потоку. 

  Проектуємо перебазування з об'єкта на об'єкт у встановленій 

послідовності. 

Розрізняють просторові та часові параметри потоків.  

Просторові параметри (робоче місце, захватка, ділянка, дільниця) – 

це частини будівель або споруд, що забезпечують необхідний фронт 

робіт спеціалізованої бригади (ланки), вони мають, як правило, природні 

межі.  

Для здійснення будівельного процесу слід правильно організу-

вати робоче місце - простір, де перебувають працюючі (один або ланка) 

з необхідним оснащенням, знаряддями та предметами праці. Робоче 

місце повинно бути просторим, зручним і безпечним. 

Простір, який виділяють для роботи одного працівника або ланки, 

називають ділянкою, а для бригади - захваткою. Захватка є частина 

будівлі або споруди: в одноповерхових промислових будівлях – це один 

або кілька прольотів або частина будівлі в межах температурних швів; у 

багатоповерхових будівлях – це поверхи; в свою чергу, поверх може 

бути поділений на кілька захваток; для внутрішніх робіт захваткою може 

бути секція будівлі або навіть квартира.. На лінійно-протяжних можуть 

виділятись умовні захватки за довжиною споруди. 

Простір, на якому здійснюють комплексний процес, 

називають дільницею. 

 

Часові параметри потоків:  

ритм потоку tр –це тривалість роботи спеціалізованої бригади на 

відведеній  для неї захватці; 

крок потоку внутрішній tк– це проміжок часу між початком роботи 

двох суміжних бригад; 

крок потоку зовнішній tк – це проміжок часу між включенням у потік 

двох суміжних об’єктів; 
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загальна тривалість потоку Тз – це загальний термін роботи в потоці 

всіх будівельних бригад; 

період розгортання потоку Т/– дорівнює часу вступу бригад у роботу; 

період згортання потоку Т///– це час, коли бригади, виконавши роботу, 

виходять з потоку; 

тривалість сталого потоку Т// – це період часу, коли одночасно 

працюють усі бригади. 

показник рівномірності потоку в часі α дорівнює частці від ділення 

тривалості сталого потоку на загальну тривалість потоку. 

Основні математичні залежності між параметрами будівельного потоку: 

Т/= Т/// = (n – 1) tк; Т// = (m – n + 1) tк; Тз =  (m + n - 1) tк; 

Α = Т/// Т0 =(m – n + 1) tк / (m + n - 1) tк = m – (n - 1) / m + (n - 1). 

 

Циклограма – це графік потокового процесу робіт, який демонструє 

розвиток простих процесів (окремих потоків) у просторі (на 

захватках) і в часі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма будівельного потоку (а) і графік руху бригад (б)1,2,3,4 ׃ 

– спеціалізовані потоки (n=4); І,ІІ,ІІІ,… m – об’єкти або захватки; tк 

– крок потоку 
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Класифікація будівельних потоків за характером ритмічності 

За характером ритмічності потоки бувають:                                                                                              

  ритмічні, 

  різноритмічні, 

  неритмічні. 

Ритмічний потік – в якому всі складові потоку мають однаковий 

ритм, тобто однакову тривалість виконання робіт кожною окремою 

бригадою на частинних фронтах. 

Різноритмічний потік – в якому складові потоки мають однакові 

ритми однотипних робіт і різні ритми різнотипних (для неоднорідних 

будинків, що відрізняються розмірами). 

Неритмічний потік – в якому неоднакова тривалість виконання 

кожною окремою бригадою робіт на частинних фронтах (для об'єктів із 

складною конфігурацією в плані, різних висотах приміщень і 

нерівномірністю розподілу об'ємів у просторі). 

За структурою і видом продукції:  

- частинні, - спеціалізовані,- об'єктні,- комплексні 

Частинний потік – елементарний потік, що представляє собою 

один або декілька процесів, що виконуються одним колективом 

(бригадою, ланкою) на частинних фронтах робіт. Продукцією його 

можуть бути, наприклад, влаштування фундаменту, штукатурні роботи. 

Спеціалізований потік – сукупність технологічно зв'язаних 

частинних потоків, об'єднаних єдиною системою параметрів і схемою 

потоку. Продукцією є закінчений вид робіт, частина будинку (підземна 

частина, надземна частина). 

Частинні спеціалізовані потоки можуть мати різні напрямки 

розвитку: 

а) потоки одноповерхових промислових будинків, потоки нульового 

циклу, влаштування покрівлі мають горизонтальний напрямок; 

б) потоки зведення коробки багатоповерхового будинку – 

горизонтально висхідні або вертикально спрямовані; 

в) потоки опоряджувальних робіт – вертикально висхідні або 

вертикально спадні. 

Об'єктний потік – сукупність технологічно й організаційно 

зв'язаних спеціалізованих потоків, спільною продукцією яких є 

побудовані окремі будинки (споруди). 

Комплексний потік – сукупність організаційно зв'язаних об'єктних 

потоків, спільною продукцією яких є промислове підприємство, 

житловий масив. 
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 Тема 9. Техніко –економічні показники 

 Основою підвищення ефективності будівельного виробництва є його 

безперервний розвиток і вдосконалення (процеси цілеспрямованого 

нарощування ефективності виробничих процесів та використання 

матеріально-технічних і трудових ресурсів). 

Під  час дослідження ефективності будівельних процесів зазвичай 

відокремлюють або питання оцінки ефективності існуючих (або вже 

реалізованих) технологічних рішень, або питання вибору раціональних 

технологічних рішень із можливої сукупності варіантів, або питання 

формування оптимальних технологічних рішень за даними критеріями  

(так звані методи поетапного синтезування оптимальних рішень). 

 У практиці дослідження ефективності будівельних процесів і 

технологій використовують ряд критеріїв, які встановлюють кількісну 

міру відповідності реального (або передбачуваного) результату тому, 

що вимагається. Наявність різних критеріальних показників 

обумовлено необхідністю отримання різнобічної оцінної інформації, 

яка гарантує адекватність оцінок ефективності та рішень, які 

формуються або вибираються, щодо певних виробничо-технологічних 

обставин і умов. 

Для дослідження ефективності будівельних процесів використовують 

техніко-економічні показники, які встановлюють ступінь ефективності 

будівельного процесу за кількістю витраченого часу, трудових, матеріаль-

но-технічних і грошових ресурсів на одиницю кінцевої будівельної 

продукції. 

Основними техніко-економічними показниками ефективності 

будівельних процесів і будівельно-монтажних робіт є: 

собівартість — це грошові витрати на виконання будівельного 

процесу або одиниці будівельної продукції; собівартість виконання 

будівельного процесу складається з прямих і накладних витрат. Прямі 

витрати включають заробітну плату робітників, вартість матеріалів і 

конструкцій, що враховує заготівельно-складські витрати і вартість 

доставки на приоб'єктний склад, витрати на експлуатацію машин, ме-

ханізмів і устаткування, а також транспортні витрати. Накладні витрати 

складаються з адміністративно-господарських витрат, витрат на утри-

мання пожежної і сторожової охорони, спрацювання інвентарю та інстру-

ментів, випробування матеріалів і конструкцій тощо; 

трудомісткість — витрати праці на одиницю будівельної продукції 

(наприклад, на 1 м3 монолітного залізобетону) або на загальний обсяг 

виконаних робіт (витрати праці на екскавацію ґрунту при влаштуванні 

котловану); 

тривалість виконання процесу. 
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У разі потреби основні техніко-економічні показники можна допов-

нити частковими: виробітком одного робітника за годину (день чи рік); 

витратами часу на одиницю будівельної продукції; рівнем механізації 

або автоматизації робочих трудових процесів; рівнем механізації (комп-

лексної механізації) будівельно-монтажних робіт; показниками вико-

ристання машин за часом чи за основним технологічним параметром 

(вантажопідйомністю); виробітком машини за одиницю часу, вартістю 

машино-зміни тощо. 

 

Тема 10. Основи технологічного проектування 
Технологічне проектування – це комплекс підготовчих заходів до 

зведення будівель та споруд, який містить аналіз, вибір і розроблення 

технологічних методів виконання робіт і заходів щодо їх безпечного та 

економічно доцільного впровадження за певних умов об’єкта 

будівництва. 

Аналіз і вибір основних технологічних методів будівництва 

здійснюють на початку розроблення архітектурно-констуктивної 

частини проекту будівлі. Як правило, використані у проекті 

конструктивні та об’ємно-планувальні рішення будівлі потребують 

застосування певної технології виконання будівельно-монтажних робіт. 

Це має бути підтверджено технологічною можливістю спорудження 

об’єкта на стадії його проектного розроблення, виходячи з наявності 

техніко-технологічних засобів будівельних організацій. Проектування 

складних, унікальних об’єктів виконують у тісній співпраці з 

будівельними організаціями, узгоджуючи конструктивні рішення з 

технічними та технологічними можливостями будівельників. 

Обгрунтування технологічних можливостей будівництва за 

прийнятими архітектурно-конструктивними вирішеннями будівлі 

відображають в окремому розділі робочого проекту – проекту організації 

будівництва. 

Прийняті рішення погоджують з установами, які експлуатують 

підземні і надземні мережі та комунікації, що розміщені в межах 

будівельного майданчика, та з установами – постачальниками ресурсів 

(електроенергія, вода і т.д.), які використовуватимуться для будівельного 

виробництва. 

Залежно від складності будівництва проект виконання робіт 

розробляють на основний і підготовчий періоди будівництва, на окремі 

стадії та види робіт (наприклад, на зведення підземної частини будинку 

або на монолітні бетонні й залізобетонні роботи, на опоряджувальні або 

покрівельні роботи), а також окремо на роботи, які виконують в 

екстремальних умовах (взимку, в умовах підтоплення території і т.д.). 
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Приймаючи ті чи інші рішення при проектуванні будинків і споруд, 

архітектор повинен постійно звіряти їх із технологічними можливостями 

будівельного виробництва, враховуючи при цьому адекватність 

технологічних рішень, наявність конструкцій і матеріалів у певному 

регіоні, а також засобів для механізованого виконання процесів. 

Особливу увагу слід приділяти технологічним рішення щодо інтер’єру та 

екстер’єру, а також вибору конструктивно-технологічних рішень 

стосовно дахів та покрівель.  

Вибираючи варіант технологічного рішення стосовно інтер’єру, 

потрібно враховувати: 

1. функціональне призначення приміщення; 

2. орієнтацію приміщень відносно сторін світу; 

3. вимоги санітарної гігієни до кожного приміщення будинку; 

    4. відповідність вибраного методу вимогам сучасного рівня будівництва. 

Під час розроблення опорядження екстер’єру слід враховувати всі 

чинники, які є визначальними для фасаду, зокрема, класи та групи за 

капітальністю. 

Класифікація житлових і громадських будівель за капітальністю 

За сукупністю всіх вимог до благоустрію, довговічності і вогнестійкості 

основних конструкцій житлові та громадські будинки поділяють на 

класи:  

І – великі житлові та громадські будинки заввишки понад як девять 

поверхів, з підвищеним благоустроєм, І ступенем довговічності та 

вогнестійкості; 

ІІ – громадські будівлі масового будівництва і житлові будинки не вищі  

девяти поверхів, із середнім благоустроєм, ІІ ступенем довговічності та 

вогнестійкості; 

  

Тема 11. Контроль якості будівельних робіт i продукції  

Якість будівельної продукції — сукупна властивість, яка харак-

теризує спроможність виробленої продукції задовольняти вимоги щодо її 

призначення — як сукупності архітектурно-естетичних, конструктивно-

технічних, експлуатаційно-технологічних, санітарно-гігієнічних, техніко-

економічних, а також інших характеристик та параметрів. 

Якість будівельної продукції визначається: загальним рівнем проект-

них рішень, відповідності цих рішень сучасним вимогам науково-техніч-

ного прогресу та будівельним нормам і правилам; якістю будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій, які мають відповідати вимогам 

державних стандартів або технічних умов; якістю виконання будівельно-

монтажних  робіт. 
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Важливу роль у забезпеченні потрібного рівня якості та відповідності 

виконаних робіт або закінчених будівництвом об'єктів вимогам норма-

тивно-технічної документації відіграє контроль і нагляд у будівництві, 

який функціонує у вигляді системи установ, організацій і підрозділів, 

функціональне призначення яких регламентовано системою законодав-

чих і підзаконних актів та нормативними документами. 

До системи контролю і нагляду у будівництві входять органи 

державного і відомчого контролю, відповідні служби генерального 

проектувальника та замовника, що здійснюють авторський і технічний 

нагляд • і додержанням умов проекту та вимог нормативної 

документації, а також служби будівельно-монтажних організацій, які 

здійснюють виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт. 

Виробничий контроль якості здійснюють під час підготовки і 

виконання будівельно-монтажних робіт; він спрямований на отримання 

об'єктивної і повної інформації про фактичну якість вихідних 

будівельних матеріалів, робочої документації та технології і техніки 

виконання будівельних процесів для виявлення причин відхилення від 

вимог нормативно-проектної документації і ухвалення рішень щодо ви 

правлення та запобігання їх у майбутньому. 

Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт охоплює: 

вхідний контроль робочої документації, будівельних матеріалів, виробів і 

напівфабрикатів та обладнання; операційний контроль окремих 

будівельних процесів і операцій; приймальний контроль закінчених робіт 

і конструкцій. 

Вхідний контроль — це перевірка якості конструкцій заводського 

виготовлення, будівельних матеріалів і виробів, які постачаються на 

будівельний майданчик, а також перевірка проектно-кошторисної доку-

ментації, яка передається будівельній організації. Основна мета вхідного 

контролю — запобігання використанню при створенні будівельної 

продукції будівельних матеріалів і виробів, які не відповідають вимогам 

проекту, діючих норм та стандартів; забезпечення достатньої інформа-

ційної змістовності проектно-кошторисної документації (її комплект  

і відповідність нормативним вимогам). 

При вхідному контролі будівельних конструкцій, виробів і 

напівфабрикатів здійснюють їх зовнішній огляд, перевіряють 

відповідність проекту, вимогам стандартів і нормативним документам, а 

також наявність і зміст супроводжувальних документів, паспортів і 

сертифікатів. 

Операційний контроль здійснюють під час виконання окремих 

будівельних процесів і операцій або після їхнього безпосереднього 

завершення; він спрямований на забезпечення своєчасного виявлення 
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дефекті, виправлення та запобізання їм. Під час операційного контролю 

перевіряють: дотримання технології виконання виробничих процесів і 

операцій; відповідність закінчених робіт і конструкцій проекту, будівель-

ним нормам, правилам і стандартам. При цьому перевіряють просторове 

положення, форму та геометричні розміри конструктивних елементів, 

правильність чергування окремих процесів і операцій, конструктивних 

шарів та інших елементів, контролюють фізичні, міцнісні, електро-

хімічні, а також інші властивості матеріальних елементів у процесі 

перетворення їх на будівельну продукцію. 

Операційний контроль здійснюють відповідно до вимог будівельних 

норм, технологічних карт і схем операційного контролю, де наведено 

номенклатуру операцій і процесів, що підлягають контролю, вказані 

відповідальні особи і служби, межі допустимих значень конструктивно-

технологічних параметрів (допуски), методи і технічні засоби контролю, 

а також обсяги контролю і його періодичність. 

Приймальний контроль — це перевірка якості виконаних робіт із 

встановленням відповідності їх проекту і нормативним вимогам. 

У процесі приймального контролю перевіряють: додержання техно-

логічних допусків, правил виконання робіт та виконання вимог будівель-

них норм, технічних умов і проекту; наявність паспортів і сертифікатів 

на будівельні матеріали, вироби і напівфабрикати та відповідність якіс-

них характеристик їх державним стандартам та вимогам проекту, а також 

лабораторні випробування і їхні результати; наявність і правильність 

заповнення журналів виконання робіт; точність геодезичного розби-

вання і фактичне положення конструктивних частин та інших параметрів 

і вимог. 

Прийманню підлягають як закінчені роботи, окремі відповідальні 

конструкції, так і приховані роботи, які підлягають попередньому прий-

манню із складанням актів про приймання робіт. 

Оцінку якості і приймання закінчених робіт та конструктивних 

частин здійснюють спеціальні служби будівельних організацій, оснащені 

технічними засобами, що забезпечують потрібну достовірність і обсяг 

контролю. Результати оцінки фіксуються на виконавчих схемах і 

кресленнях, у журналах робіт (загальний журнал робіт, журнали на 

виконання окремих видів робіт: монтажних, бетонних, зварювальних 

тощо) та в інших виконавчих документах. 

Приймання п р и х о в а н и х  р о б і т  оформлюють актами й оцінюють 

спільно з представниками технічного нагляду замовника. Акти огляду 

прихованих робіт складають на закінчений процес і безпосередньо перед 

початком наступних робіт. Виконання робіт заборонено, якщо відсутні 

акти огляду попередніх прихованих робіт. 
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Приймальний контроль і оцінку якості в і д п о в і д а л ь н и х  

к о н с т р у к ц і й  виконують за готовністю їх у процесі зведення 

спільно з представниками технічного нагляду замовника та в окремих 

випадках (у разі приймання складних конструктивних частин) з пред-

ставниками авторського нагляду проектної організації. 
 

Тема 12. Охорона праці й протипожежний та екологічний захист 

об'єктів будівництва.  
Охорона праці — це комплекс взаємозв'язаних між собою технічних, 

санітарно-гігієнічних, законодавчих і організаційних заходів, спрямованих 

на забезпечення здорових і безпечних умов праці у будівництві. Основним 

завданням охорони праці є захист працюючих від можливого впливу 

небезпечних і шкідливих виробничих чинників, профілактика травматизму 

і професійних захворювань, а також збереження працездатності і 

запобігання перевтомленню робітників у процесі праці. 

Комплексне вирішення питань охорони праці здійснюється як система 

взаємозв'язаних рішень у сфері техніки безпеки, промислової санітарії та 

трудового законодавства. 

Основою державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя 

і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої 

діяльності підприємства та повна відповідальність власника і технічної 

адміністрації за створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

П р а в о в е  р е г у л ю в а н н я  охорони праці здійснюється трудовим 

законодавством, яке вирішує питання щодо трудових стосунків на 

виробництві, встановлює режими робочого часу і відпочинку, умови праці 

жінок і підлітків, визначає порядок приймання, переводу та звільнення 

робітників, встановлює різні пільги і переваги щодо охорони праці. 

Нагляд за охороною праці у промисловості і будівництві здійснюють 

державні органи й установи: Державний департамент з нагляду за охороною 

праці, галузеві міністерства, відповідні органи державної виконавчої влади, 

місцеві державні адміністрації і місцеві ради народних депутатів. 

П р о м и с л о в а  с а н і т а р і я  на основі вивчення характеру впливу 

умов праці (сукупності шкідливих виробничих чинників) на організм і 

здоров'я людини розробляє та здійснює заходи щодо її оздоровлення, а 

також розробляє і здійснює систему заходів санітарно-гігієнічного 

характеру, спрямованих на запобігання професійним захворюванням і 

збереження працездатності будівельних робітників. 

Промислова санітарія тісно пов'язана з питаннями організації праці, 

спрямованими на пзапобігання й обмеження впливу на працівників під час 

виконання ними будівельних процесів усіх можливих шкідливостей, а 

саме: недостатнє освітлення робочого місця, вібраційний або шумовий 
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вплив, вплив аерозолів і димів металів, пилу, шкідливих газів, продуктів 

розпаду і безпосередньо шкідливих хімічних сполук, теплових і 

електромагнітних випромінювань, а також несприятливих погодних умов 

(низька температура і висока відносна вологість повітря, сильний вітер 

або підвищене сонячне, електромагнітне випромінювання тощо). 

Особливу увагу приділяють процесам, коли для створення будівельної 

продукції використовують хімічні добавки, більшість яких потребує 

суворого додержання інструкцій щодо збереження і використання їх. До 

токсичних і небезпечних хімічних добавок належить, наприклад, велика 

група протиморозних добавок (нітрит натрію, нітрит кальцію, нітрит-

нітрат-хлорид кальцію, поташ, сечовина). Суворого дотримання 

санітарних норм потребують і деякі будівельні матеріали синтетичного 

походження та композити (фарби, лаки, клеї, компаунди). 

При концентрації шкідливих речовин вище допустимих рівнів по-

трібно забезпечити вентиляцію робочих місць, локалізувати джерела 

газо- і пилоутворення, використовувати індивідуальні засоби захисту 

(респіратори різних типів за призначенням від пилу, аерозолів, диму 

тощо, протигази і спецодяг), а також виконувати роботи з широким 

використанням комплексно-автоматизованих і роботизованих методів 

виконання будівельних процесів. 

Т е х н і к а  б е з п е к и  в б у д і в н и ц т в і  вирішує питання запобігання 

травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві. Основні 

питання техніки безпеки в будівництві регламентуються у відповідних 

будівельних нормах, технічних умовах та інструкціях з безпечної 

експлуатації будівельних машин, механізмів та технологічного 

оснащення, вимог з електро-, пожежо- та вибухобезпеки і мають бути 

обов'язково відображені у технологічних документах (проекті 

організації будівництва і проекті виконання робіт). 

Для запобігання впливові на будівельних робітників небезпек, а саме: 

рух технологічного транспорту, будівельних машин та рух робочих 

органів машин і рухливих частин машин, механізмів; високої напруги; 

електричного струму; падінню будівельних вантажів, обвалу ґрунту; 

безпосередньому впливу відкритого вогню, гарячого пару тощо — 

потрібно розробляти у складі робочого проекту і при необхідності -

проекту виконання робіт інженерні рішення й організаційно-

технологічні заходи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки 

праці в цих умовах. 

Будівельні майданчики і робочі місця мають бути оснащені: справними 

(у необхідній кількості) засобами праці, допоміжними пристроями, 

інвентарем і будівельною оснасткою; засобами сигналізації і зв'язку; 

інвентарними технічними засобами для огороджування небезпечних зон, 
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рухливих частин будівельних машин, механізмів тощо; пристроями для 

колективного захисту від падаючих предметів; пристосуваннями для  

заземлення будівельних механізмів, риштувань і помостів та захисту 

від блискавки і т.д. 

Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту 

та спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, у 

тому числі при виконанні робіт в екстремальних умовах — взимку, на 

висоті, у разі застосування токсичних хімічних добавок, при виконанні 

процесів і робіт, де використовують електричні й електрохімічні та інші 

небезпечні й шкідливі для людини ефекти та процеси. 

До охорони праці належать також і протипожежні заходи, спрямовані 

на запобігання виникненню пожеж на будівельному майданчику, що дає 

змогу забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працюючих при 

пожежах і вибухах. 

Питання пожежної безпеки мають бути розроблені у відповідних 

розділах   технічного і робочого проектів, де наведено рішення щодо: 

складування й умов збереження легкозаймистих, горючих і 

вибухонебезпечних   матеріалів, правил використання їх, а також 

видалення з робочих місць і будівельного майданчика залишків цих 

матеріалів та відходів; розташування й огороджування місць виконання 

зварювальних робіт; розташування засобів пожежогасіння  — пожежний 

інвентар, гідранти, вогнегасники тощо. 

Дотримання  правил охорони праці контролюють підрядні організації, що 

здійснюють безперервний технічний нагляд, та відповідні державні 

установи, ДО Обов'язку яких належать контроль і нагляд за безпечним 

виконанням робіт, додержанням санітарних, протипожежних, екологічних 

норм і умов праці. 
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