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форма збірника постачається у форматі для завантаження у кошторисні програмні 

комплекси (АВК-5, АС-4 та ін.). 
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Формування системи управління вартістю будівельних робіт з використанням 

методу прямої калькуляції.  

Характерною ознакою процесів визначення вартості будівельних робіт є 

послідовна реалізація обчислювальних процедур, які здійснюються у відповідності із 

затвердженими правилами, методичними рекомендаціями та нормативними 

документами. В цілому сукупність підходів, рекомендацій та нормативно-

інформаційного забезпечення, що складають систему цих документів, дають змогу 

скласти уявлення про методи визначення вартості будівельних робіт, які можливо 

умовно поєднати в такі 3 групи [1]: нормативні методи, методи прямої калькуляції, 

комбінаторні методи. Цінність кожного із них полягає не тільки у визначенні дійсної 

вартості, що відповідає всім умовам виробництва, а також у можливості розрахунку 

кожної її складової частини та їх статей, що дає змогу реалізувати підсистему 

оперативного управління вартістю в мінливих умовах виробництва в структурі 

системи управління процесами виконання контракту в цілому.   

Найбільшу популярність  нормативний метод визначення вартості набув за 

часів існування СРСР. Головною ознакою цього методу є використання єдиної 

системи нормативної інформації, яка використовувалась для визначення вартості 

будівельних робіт. До основних нормативних документів слід віднести збірки єдиних 

районних одиничних розцінок (ЕНиР), в яких були занесені дані про норми часу та 

виробітку для виробничого підрозділу, рекомендованого в цих же документах. Окрім 

цього для розрахунку вартості робіт використовувались єдині тарифи на перевезення 

вантажів автомобільним транспортом та залізницею, єдина система  нарахувань на 

прямі витрати у вигляді накладних витрат та інші дані нормативного значення. 
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Визначений нами як ―метод прямої калькуляції‖ використовує інформацію про 

організацію будівництва, а саме – кількість виконавців (робітників та машиністів), час 

виконання окремих трудових процесів і контракту в цілому, терміни перебування на 

виробництві виробничих підрозділів та умови виконання робіт. Ідея використання 

цього методу полягає в тому, що будь-яка складова вартості може бути розрахована 

за аналітичною формулою або за статистичною залежністю. Переваги цього методу 

можливо продемонструвати наступними прикладами. Так, у відповідності із 

офіційними правилами, визначення вартості робіт залежить від нормативів витрат 

праці на одиницю продукції, хоч фактично заробітна плата нараховується  у 

відповідності із даними про час перебування робітників на виробництві. Але коли є 

інформація про час перебування на виробництві виробничих підрозділів, кількість 

зайнятих при цьому робітників та розряди виконаних робіт, то дійсне значення 

заробітної плати може бути визначене за простими аналітичними розрахунками. 

За відповідними залежностями можна розрахувати значення окремих груп та 

статей загальновиробничих та адміністративних витрат, а також з використанням 

аналітичних розрахунків можливо обґрунтувати значення прибутку. Знання 

інформації про календарну зайнятість на виробництві працівників, їх кількість, місця 

дислокації підрозділів та інші дані, що є результатом ретельного проектування 

організації виробництва, дає можливість обґрунтувати, наприклад, витрати на 

перевезення працівників, на охорону праці на будівельних майданчиках, обігрів та 

спеціальне харчування робітників та всі інші витрати, що пов‘язані із виконанням 

програми робіт. 

Комплексний метод визначення вартості будівництва характерний для періоду 

після 2000 року, коли в Україні були прийняті нові правила її розрахунку. За цим 

методом  деякі складові вартості визначаються за аналітичними розрахунками, таки 

як вартість експлуатації будівельних машин,  вартість перевезення вантажів. Але 

більшість складових вартості (загальновиробничі, адміністративні та інші витрати, 

заробітна плата робітників) визначаються за усередненими показниками, типовими 

коефіцієнтами та узагальнюючою системою нарахувань для типових об‘єктів без 

урахування умов виконання робіт та організації виробництва. Такий підхід до 

визначення вартості робіт не тільки не дає можливості визначити її реальну величину, 

але також не сприяє розвитку процесів управління її значенням протягом виконання 

контракту. 

Тому метод прямої калькуляції є найбільш перспективним з точки зору 

визначення вартості виконання робіт, так як кожна її складова може бути ретельно 

розрахована, а її значення може бути зафіксовано на стадії формування договірної 

ціни та в бухгалтерських документах обліку витрат, а це дає змогу цілеспрямовано 

виконувати різноманітні операції з оперативного регулювання процесів виробництва 

та контролювати їх здійснення. 

В цілому організація системи управління вартістю будівельних робіт з 

використанням методу прямої калькуляції може бути розвинута за наступними 

етапами. 

В процесі складання проектів, що використовуються в будівельному 

виробництві – робочих або техно-робочих проектах, проектах організації будівництва 

(ПОБ), проектах виконання робіт (ПВР) – ретельно вирішуються задачі організації 
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робіт, а отримана при цьому інформація про час і ресурсне забезпечення виконання 

виділених в проектах трудових процесів передається в підсистему розрахунку 

складових вартості. Проектування організації виконання робіт в межах окремих 

об‘єктів здійснюється в залежності від його технологічної складності та умов 

виробництва із використанням різних методів – аналітичних методів, методів 

сітьового моделювання або оптимізаційних методів (ОТМ). Наприклад, в 

транспортному будівництві проектування організації робіт може бути здійснено із 

використанням універсального аналітичного методу, який викладено в офіційній  

‖Інструкції про порядок складання, погодження і  затвердження проектів організації 

будівництва і проектів виконання робіт в дорожній галузі (до ДБН А.3.1-5-96 

"Організація будівельного виробництва") – (ІН А.3.1-218-312:2008). 

В свою чергу, підсистема розрахунку структури вартості будівельних  робіт 

уявляє собою методично-інформаційне забезпечення, яке повинно бути офіційно 

створене та затверджене в сфері будівельного виробництва.  Методики визначення 

складових вартості  будівельних робіт та їх статей орієнтовані на використання 

певних аналітичних та статистичних залежностей, в яких в основному 

використовуються дані про час, ресурсне забезпечення та умови виконання робіт 

(температура повітря, відстані перевезення, технологічні залежності між трудовими 

процесами, соціальні вимоги та інші). 

Отримана інформація про значення складових вартості та відповідні статті 

використовується на різних рівнях управління виробництвом. Перед усім – це на етапі 

заснування договірної ціни та формування виробничих завдань виконавців. Такі дані 

повинні бути ―прив‘язані‖ до визначених в структурі бухгалтерського обліку 

рахунків. 

Наступна підсистема управління вартістю – це реалізація процесів 

порівняльного аналізу розрахункового (закріпленого за бухгалтерськими рахунками) 

значення складових вартості та відповідних статей  їх фактичних значень, які можуть 

бути отримані в процесі виконання робіт та зумовлені поточними умовами 

виробництва. Порівняльний аналіз складових вартості здійснюється зусиллями 

працівників бухгалтерії та виконавцями робіт, як правило, виконробами або 

начальниками дільниць. Проведення порівняльного аналізу розрахункового та 

фактичного значення складових вартості будівельних робіт повинно відповідати 

організації системи обліку та звітності в будівельному виробництві, а отримана 

інформація може бути використана для вирішення широкого кола задач оперативного 

управління виробництвом та визначення фактичного прибутку. Звичайно, цінність 

проведення такого аналізу є незаперечною під час розв‘язання складних ситуацій на 

виробництві, які можуть виникати в непередбачених проектами умовах. 

Розробка та реалізація запропонованої системи управління вартістю 

будівельних робіт вимагає на перших етапах державного  та галузевого розуміння 

процесів визначення вартості за методом прямої калькуляції та  проведення 

відповідних науково–дослідних та експериментальних робіт. 

 

Список літератури 

1. Лихоступ М.М., Осяєв Ю.М. Кошторисна справа у дорожньому виробництві // 

Навч. посібн. Міносвіти України //, НТУ.  –  Київ, 2014. – 124 с. 


