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В тому числі, в договорі підряду уточнюється питання щодо можливого збільшення 

вартості матеріальних ресурсів. 

При динамічній договірній ціні збільшення вартості матеріально-технічних 

ресурсів може відшкодовуватись замовником за рахунок коштів на покриття ризику, 

на покриття додаткових витрат, пов‘язаних з інфляційними процесами, або за рахунок 

економії отриманої за іншими складовими витрат без зменшення обсягу робіт.  

Відповідно до частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» 

обсяги робіт є істотною умовою договору про закупівлю, тому у випадку їх 

зменшення, необхідно внести зміни до договору та відкоригувати договірну ціну 

відповідно до зменшених обсягів робіт. При цьому, доцільність коригування 

проектної документації визначається замовником з урахуванням вимог законодавства. 

Враховуючи вищенаведене, та відповідно до п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1 

взаєморозрахунки за виконані роботи при динамічній договірній ціні здійснюється 

виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів. Тому, 

виходячи з діючого порядку ціноутворення та умов укладення та виконання договорів 

підряду компенсація підряднику збільшення вартості ресурсів за рахунок зменшення 

обсягу виконаних робіт суперечить законодавству. 

Беручи до уваги вищенаведене очевидно, що систематичний аналіз проблемних 

питань в дорожньому господарстві сприятиме достовірному визначенню вартості 

дорожніх робіт із нового будівництва, реконструкції, капітального й поточного 

ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на всіх етапах 

формування ціни, поліпшенню діяльності проектних та підрядних організацій, а 

також замовників, на які покладені питання кошторисного ціноутворення. 
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Ціноутворення у будівництві має свої характерні особливості і є складнішим за 

звичайне формування ціни. Це обумовлено не стільки тим, що здійснення 

будівельних проектів потребує значних капітальних вкладень, скільки довго-

тривалістю проектного циклу, складністю створюваних об‘єктів, виконанням робіт на 

специфічній земельній ділянці і «під відкритим небом» тощо (а відповідно, і 

особливими ризиками). Весь тягар негараздів (інфляція, несприятлива погода, 

затримки, помилки, коригування проекту тощо), який в тій чи іншій мірі, але 

обов‘язково вплине на вартість будівництва впродовж виконання проекту, є 

об‘єктивною проблемою. І більше того – чим більш інноваційним і масштабним є 

проект, тим більш значущою є зазначена проблема.  

Традиційна стратегія контрактного вирішення цієї проблеми полягає в 

наступному. Логіка тут проста – об‘єкт потрібен Замовникові, а отже, саме він і має 
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нести фінансові ризики по проекту. А щоб ці ризики якимось чином знаходились під 

впливом Замовника, надамо йому повні і детальні специфікації з інформацією щодо 

кошторисних витрат: «аж до останнього цвяха». І нехай собі контролює. Таким чином 

з‘явився ціновий механізм компенсації витрат Підрядника та сплати йому належної 

винагороди (reimbursable contract - RC).  

За цим профілем Замовник сплачує Підряднику всі відповідні прямі витрати 

плюс домовлену фіксовану суму винагороди (cost plus fixed fee) або, за іншим 

альтернативним варіантом такої ціни, прямі витрати плюс винагороду, розмір якої 

розраховується на основі узгодженого відсотка від прямих витрат (cost plus percentage 

fee). Перший із зазначених варіантів зазвичай є більш бажаним для Замовника, 

оскільки друга альтернатива зовсім не сприяє мінімізації витрат Підрядника [1]. 

Оскільки Підрядник в цій стратегії не несе фінансових ризиків, він може дати на 

тендері вельми низьку цінову пропозицію. Ця властивість зазначеної стратегії дуже 

сподобалась міжнародним фінансовим інституціям і державним органам в багатьох 

країнах, тому цей механізм здобув значного офіційного і законодавчого поширення. 

Проте, не так цікава стартова ціна контракту, як фінальна ціна, адже «курчат рахують 

восени».  А фінальна ціна в цьому механізмі хоч і може бути низькою (іноді так і 

трапляється), але частіше вона сягає рекордних максимумів. 

Дві інші альтернативні стратегії контрактної ціни направлені на те, щоб, з 

одного боку, перекласти частину фінансових ризиків на Підрядника, а з іншого боку, 

визволити Замовника від необхідності перевіряти значні масиви даних, які в дрібних 

деталях обґрунтовують суму «належних» платежів. Іронія такої перевірки полягає в 

тому, що через «моральний ризик» (moral hazard), який є потенційним елементом 

поведінки Підрядника, ретельний контроль витрат Замовником часто виявляється 

непродуктивним [2]. В цьому контексті світова практика напрацювала дві стратегії: 

профіль оплати комплексних сум (lump sum – LS) і профіль сплати відповідно до 

вимірюваних обсягів робіт (measurement contract – MC). 

Щомісячні платежі в стратегії LS здійснюються у відповідності до розціненого 

графіку робіт (priced activity schedule) за ті роботи, які у відповідний період вже 

повністю виконані Підрядником. За альтернативним варіантом, платежі можуть 

здійснюватися виходячи з проценту виконаної у відповідний період кожної роботи по 

відношенню до її загального обсягу. Може також бути застосовано і комплексний 

підхід, коли за низкою робіт оплата відбувається за повністю виконаний обсяг, а за 

рештою робіт – виходячи із відсотка їх виконання. Модель LS налаштовує на 

відносно високу стартову ціну контракту, передбачає мінімальний контроль з боку 

Замовника, стимулює Підрядника на зниження витрат і має високу передбачуваність 

рівня фінальної ціни.  

В системі MC щомісячні (або за інший період) платежі Підряднику 

здійснюються відповідно до виміряних фактично виконаних ним фізичних обсягів 

робіт та законтрактованих у кошторисному переліку обсягів робіт (bill of quantities) 

одиничних розцінок (unit rates). Цей профіль за дією драйверів ціноутворення займає 

проміжну позицію між двома вищезазначеними моделями ціни контракту (RC і LS). 

Порівняльна характеристика цих стратегій наочно наведена на рис. 1. 
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Рис. 1 Порівняння властивостей базових стратегій контрактного ціноутворення 

 

Дві додаткові ключові стратегії застосовують механізми стимулювання 

Підрядника шляхом встановлення цінового порогу. Вони не спрощують процедуру 

контролю Замовником витрат на будівництво, але часто спрямовані на відкритість 

відповідної інформації (―open book‖). 

Профіль цільових витрат (target costs – TC) передбачає, що в разі відхилення 

фінальної ціни від зафіксованого порогу різниця (або економія, або перевищення 

витрат) у певній пропорції розподіляється між сторонами контракту. Модель TC дає 

відносно низьку стартову ціну контракту, пов‘язана з детальним контролем, заохочує 

підрядника економити і не перевищити поріг фінальної ціни. 

Профіль гарантованої максимальної ціни (GMP) відрізняється від TC тим, що 

розподілу підлягає лише економія витрат, а в разі перевищення цінового порогу всі 

збитки лягають на плечі Підрядника. Отже, модель GMP за характером механізму 

ціноутворення схожа на TC, проте, драйвер фінальної ціни є більш жорстким і 

сильним [2]. 

Застосування будівельного інформаційного моделювання (БІМ) підвищує 

результативність управління вартістю за всіма зазначеними вище ціновими моделями 

контрактів.  

Для ґрунтовного вибору належної стратегії ціноутворення по проекту 

розроблена система COMP (Contract Organizational Mechanisms: Pricing). Цей 

інструментарій дозволяє обрати ту цінову модель контракту, яка найкращим чином 

відповідає місії проекту і пріоритетам Замовника [2]. 
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