
 42 

4. Ізмайлова К. В. Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії 

техніко-економічного обґрунтування / К. В. Ізмайлова, О. В. Ізмайлова // Управління 

розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 4. – С. 45-54. 

5. Титок В.В. Формування моделі житлового будівництва в місті/ В.В. Титок // 

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових 

відносин: зб. наук. праць. -К.: КНУБА, вип.30- 2013р. – С. 90-98. 

6. Ушацький С.А. Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження 

інновацій в організацію будівництва//Монографія.-К.: Науковий світ, 2003.-208 с. 

7. Тугай О.А., Стеценко С.П. Модернізовані інструменти девелоперського 

управління будівництвом Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах 

формування ринкових відносин» 2012.- Вип. 27 ч.1  с.86-98 

 

 

С.Б. Січний 

ПП «Будівництво – сучасні технології» 

 

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНАЛІЗУ ЦІН НА 

РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

© С.Б. Січний 2018 

 

Існуючі нормативні документи вимагають від замовника та підрядника 

щомісяця проводити дослідження ринку (обґрунтовувати вартість придбання 

матеріалів шляхом «аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні»)[1]. Метою цієї 

вимоги очевидно є економія коштів – отримання економічного ефекту. 

На економічний результат від аналізу ринку впливає не тільки зниження ціни 

придбання матеріалів, але і вартість роботи зі збору інформації та аналізу даних, що 

також мають свою вартість, яка прямо залежить від заданої точності розрахунків[3].  

В таблиці 1 наведені усереднені витрати часу та норми виробітку на 

проведення моніторингу ринку будівельних матеріалів з заданою точністю. 

Збільшення точності моніторингу приводить до різкого зростання вартості 

робіт тому, що значно збільшуються трудовитрати на проведення досліджень і 

визначення ринкової ціни будівельного матеріалу. Отже, існує значення точності, 

вище якого проведення аналізу буде збитковим. 

Для зменшення трудовитрат і вартості аналізу ринку без відчутного зменшення 

кінцевої точності розрахунків можуть бути застосовані такі методи: 

- зменшення переліку (номенклатури) матеріалів, для яких проводиться аналіз 

цін за рахунок організаційно-технічних заходів; 

- зменшення переліку матеріалів, для яких проводиться аналіз цін  за рахунок 

виключення матеріалів, загальна вартість яких знаходиться в межах похибки 

розрахунку; 

- відстеження коливання ціни в групах технологічно пов‘язаних будівельних 

матеріалів призначенням коефіцієнтів співвідношення ціни матеріалів; 

- використання матеріалів–представників для груп однорідних будівельних 

матеріалів . 
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Таблиця 1. 

№ 

п/п 

Параметр стадія 

прийнят

тя 

рішення 

стадія 

проектно

го 

рішення 

стадія 

детально

го 

проектув

ання 

Разом по 

проектни

м 

роботам 

1 Задана точність розрахунку 

(допустима похибка вибірки), ∆ 

18% 6% 3,5% 3,5% 

2 Розрахунковий обсяг вибірки, n 4 16 42 62 

3 Усереднені трудовитрати на 

отримання однієї цінової 

пропозиції, Тзбд, год. 

0,4 

4 Середньомісячний фонд 

робочого часу, год. 

170 

5 Трудовитрати на обробку 

даних, год. 

1,6 6,4 16,8 24,8 

6 
Норма на 1-го працівника в 

місяць, позицій 
106 26 10 - 

Таблиця 1. Усереднені витрати часу та норми виробітку на проведення 

моніторингу ринку будівельних матеріалів. 

 

Кожен з цих методів може застосовуватись на певному етапі будівельного 

процесу в залежності від обсягів (загальної вартості) будівельних робіт та 

номенклатури матеріалів.  

 

Ефективність організаційно-технічних заходів зі скорочення 

номенклатури матеріалів для яких проводиться аналіз цін. 

Номенклатура (перелік) матеріалів, які застосовуються при будівництві 

визначається і поступово уточнюється на всіх стадіях проектування, а потім в ході 

будівництва. Весь перелік відображається у відомостях ресурсів до проектно-

кошторисної документації та до актів виконаних робіт. Скорочення переліку 

(номенклатури) можливе за рахунок: 

- уніфікації технічних характеристик матеріалів під час проектування 

(стандартних проектних рішень); 

- уніфікації технологій будівництва для служб замовника та підрядних 

організацій; 

- координації роботи служб матеріально-технічного забезпечення замовника та 

підрядних організацій. Зменшення номенклатури «аналогів» шляхом 

застосування матеріалів від одного виробника (правило «один ресурс – один 

виробник»); 

- контроль і уніфікація вхідної документації з матеріально-технічного 

забезпечення (акти, накладні, М-29, КБ-2в) в частині назв та кодування 

матеріалів; 

На сьогодні, найбільш ефективним та найменш витратним для більшості будов 

може виявитись саме уніфікація назв та кодування ресурсів у вхідній та вихідній 
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документації з будівництва (акти, накладні, М-29, КБ-2в). Особливо на середніх та 

великих будовах. Аналіз проектно-кошторисної документації та актів виконаних 

робіт показує, що один і той самий матеріал від одного виробника може міститись у 

відомості ресурсів під різними кодами та назвами.   

Під час створення бази для моніторингу цін кількох об‘єктів Євро-2012 нами 

було виконано уніфікацію різних назв та кодів матеріалів що містились у відомостях 

ресурсів до актів виконаних робіт. В результаті, список матеріалів було скорочено у 5 

разів (таблиця 2). 

Таблиця 2. 

№ Показник Спортивний 

об‘єкт 

Об‘єкт 

транспортної 

інфраструктур

и 

Лінійний 

об‘єкт 

транспортної 

інфраструктур

и 

1 Тип робіт Загально-будівельні роботи 

2 Період спостереження, 

місяців 

5 12 12 

3 Загальна кількість позицій у 

відомостях ресурсів 

4580 3980 5069 

4 Кількість ресурсів після 

аналізу 

903 669 1000 

5 Від загальної кількості 

позицій 

19,7% 16,8% 19,7% 

Таблиця 2. Уніфікація назв та кодів матеріалів у відомостях ресурсів до актів 

виконаних робіт 

Тобто на один будівельний ресурс у облікових та виконавчих документах 

замовника приходиться в середньому п‘ять варіантів назв та кодів, для кожного з яких 

необхідно провести власний (додатковий) аналіз ринкової вартості. Очевидно, що 

уніфікація назв та кодування ресурсів у вхідній та вихідній документації дасть 

економічний ефект ще до проведення аналізу ринкових цін, за рахунок скорочення 

трудовитрат з їх бухгалтерського обліку. 

 

Ефективність проведення аналізу цін тільки для ціноутворюючих 

матеріалів. 

Загальна вартість застосовуваних матеріалів на об‘єкті складається із вартостей 

окремих позицій. Є зміст в першу чергу аналізувати ціноутворюючі позиції - ціну 

матеріалів, які складають найбільшу частину від загальної вартості матеріальних 

ресурсів. В одному випадку це може бути бетон, в іншому труби. В різних джерелах 

поріг вартості для ціноутворюючих матеріалів приймається в межах 85-95%.  

Практика показує, що кількість ціноутворюючих позицій складає незначну 

частину від всього переліку матеріалів у відомості ресурсів. Наприклад: при 

будівництві кількох об‘єктів Євро-2012, де вівся моніторинг цін, кількість 

ціноутворюючих матеріалів не перевищувала 20% від загальної кількості позицій 

відомості ресурсів, при прийнятому порозі 96% вартості. 
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Оцінювати ефективність аналізу ціноутворюючих матеріалів можна з позицій 

можливого економічного ефекту та економії трудовитрат. 

Загальну вартість матеріалів, при якій аналіз ціни тільки для ціноутворюючих 

матеріалів дасть більший ефект, ніж аналіз всієї номенклатури можна визначити за 

формулою: 
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(1.2) 

де:  Вм – загальна вартість матеріалів, грн; 

Тзбд – усереднені трудовитрати на отримання однієї цінової пропозиції, год.; 

Вл/год – вартість людино-години фахівця зі збору та аналізу даних; 

Nз – сумарний обсяг вибірки для всієї номенклатури матеріалів; 

Nц – сумарний обсяг вибірки для скороченої номенклатури 

ціноутворюючих  матеріалів; 

Пц  – поріг вартості для ціноутворюючих матеріалів. 

Δз – задана точність розрахунків для всієї номенклатури матеріалів, %; 

Δц – точність розрахунків для скороченої номенклатури ціноутворюючих  

матеріалів, %. 

Порівняльний розрахунок економії трудовитрат при аналізі відомості ресурсів з 

10 позицій при 20% ціноутворюючих матеріалів наведено в таблиці 3.  

Таблиця 3. 

 Показник Суцільний 

аналіз 

Ціноутво-

рюючі 

матеріали 

3 Кількість ресурсів, для яких обґрунтовується ціна 10 2 

4 Розмір вибірки для одного матеріалу (таблиця 1) 42 42 

5 Необхідна кількість спостережень 420 84 

6 Усереднені трудовитрати на обробку однієї цінової 

пропозиції, Тзбд, год. 

0,4 0,4 

7 Загальні трудовитрати на обробку даних, год. 168 33,6 

11 Економія трудовитрат від застосування методу 

ціноутворюючих позицій 

80% 

Таблиця 3. Порівняння трудовитрат 

 

Висновки та пропозиції.  

Запропоновані методи: 

- дозволяють зменшити трудовитрати та вартість аналізу ринку без відчутного 

зменшення кінцевої точності дослідження ринку  

- дозволяють визначити економічні показники: економічну доцільність 

моніторингу, економічний ефект від проведення моніторингу, економічно 

доцільну точність моніторингу; 

- можуть бути швидко реалізовані в умовах проектних, наукових та 

спеціалізованих організацій з широкою автоматизацією всіх процесів; 

 

Для широкого впровадження методики в практику необхідно: 
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- нормативно встановити рекомендовані параметри точності розрахунку  

проектно-кошторисної документації. 

- уточнити положення нормативних документів – передбачити в зведеному 

кошторисному розрахунку статтю витрат замовника на постійне проведення 

моніторингу ринкової ціни будівельних ресурсів в регіоні. 
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Ціни на ключові сировинні товари для виробництва будівельних матеріалів 

мають високий ступінь кореляції між собою (так кореляція між цінами на гіпс та 

вапно за аналізований період склала 91,86% для середньомісячних даних та 93,92 для 

середньоквартальних, а між цінами на цемент та гіпс 94,65 для середньомісячних 

даних та 95,94 для середньоквартальних). У той же час для середньомісячних даних 

часто спостерігається ситуація різноспрямованої зміни цін на вказані матеріали, що 

свідчить про їх незалежність між собою і можливість їх спільного використання у 

багатофакторних моделях прогнозування цін на будівельні матеріали, вироблені на їх 

основі (наприклад, сухих будівельних сумішей, газобетону). 

Фактори попиту мають незначний вплив на ціни на сировину для виробництва 

будівельних матеріалів так залежність між вказаними цінами та номінальним ВВП, 

індексом інфляції є недостатньо вираженою (ступінь впливу складає 78-85%, а з 

обсягами будівельних робіт та обсягами капітальних інвестицій взагалі відсутньою 

(ступінь впливу складає від 21 до 27,5 для капітальних інвестицій та усього 1-2,5 для 

обсягу БР). Це є цілком природнім для ринку досконалої конкуренції, на якому 

виробники ризикують підвищити ціни тільки за умови зростання собівартості, і не 

ризикують робити це під впливом зростання попиту (оскільки це тільки змусить 

споживачів перейти до конкурентів). Щодо можливості відкладеного впливу факторів 

попиту на ціни ключової сировини для виробництва будівельних матеріалів, то ця 

гіпотеза теж була нами перевірена (хоча вона і суперечить економічній теорії, 

оскільки пропозиція має низьку цінову еластичність і при зростанні попиту ринок 

швидко балансується саме зростанням цін). Для перевірки гіпотези ми взяли часовий 


