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ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
1.1 Виробнича програма підприємства та її показники
1.2 Обґрунтування виробничої програми підприємства
1.1 Виробнича програма підприємства та її показники
Виробнича програма підприємства – це система планових
завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у
розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості у
встановлені строки згідно угодам постачання. (Номенклатура –
перелік назв окремих видів продукції, асортимент – різновиди
виробів в межах даної номенклатури).
Виробнича програма підприємства є планом виробництва та
реалізації продукції та основним розділом плану господарськофінансової діяльності підприємства. Вона визначає:
- обсяги випуску продукції;
- номенклатуру продукції;
- асортимент продукції;
- кількість;
- якість;
- строки;
- вартість продукції.
Задачі розроблення виробничої програми на підприємстві
наступні:
1) найбільш повне використання виробничих потужностей та
ресурсного потенціалу підприємства;
2) забезпечення стійких темпів зростання випуску продукції як у
вартісних, так і у натуральних показниках;
3) формування номенклатури та асортименту, підвищення якості
продукції з урахуванням попиту та дій конкурентів.
Показники виробничої програми підприємства можна поділити
на дві головні групи:
1) якісні ( сортність, марка, частка продукції, що відповідає
світовим стандартам, тощо);
2) кількісні:
- натуральні показники;
- трудові показники – використовуються для оцінки
трудомісткості продукції;

- вартісні показники – необхідні для узагальненої оцінки обсягів
діяльності підприємства, для співставлення витрат та отриманого
прибутку, оцінки ефективності діяльності підприємства.
Розглянемо вартісні показники виробничої програми більш
ретельно, бо саме вони є універсальними показниками в системі
оцінки обсягів виробництва. До них належать наступні:
- товарна продукція;
- валова продукція;
- реалізована продукція;
- чиста продукція,
- умовно-чиста продукція;
- валовий оборот;
- внутрішньозаводський оборот.
Товарна продукція – характеризує обсяг готової продукції,
напівфабрикатів, призначених для реалізації стороннім організаціям,
а також робіт і послуг промислового характеру, що виконані для
інших підприємств.
Обсяги товарної продукції визначаються за наступною
формулою:
ТП  ГП  ПФ  П п  О б ,

(1.1)

де ГП – готова продукція, грн.;
ПФ – напівфабрикати, що реалізуються стороннім споживачам,
грн.;
Пп – роботи промислового характеру, що виконуються для інших
підприємств, грн.;
Об – вартість обробки продукції з давальницької сировини, грн.
Валова продукція – характеризує загальний обсяг виробництва,
тобто обсяг виготовленої продукції, робіт та послуг, виконаних на
підприємстві за певний період часу у незмінних (порівняних) цінах.

ВП  ТП  НЗВП  НЗВК   І П  І К ,

(1.2)

де НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва
відповідно на початок та на кінець періоду, грн.;
Іп, Ік – вартість інструменту для власних потреб, відповідно, на
початок та на кінець періоду, грн.
Валовий оборот характеризує загальні обсяги продукції та робіт,
що виготовлені на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно

від призначення – для власних цілей чи реалізації на сторону – за
певний період.
ВО  ВП  ВЗО ,

(1.3)

де ВЗО – внутрішньозаводський оборот, грн.
Внутрішньозаводський оборот – це та кількість продукції
підприємства, що використовується всередині нього для подальшої
переробки.
Реалізована продукція – це товарна продукція, яку фактично
відвантажено та й оплачено споживачем за певний період.

РП  ТП  Г П  Г К   ЗП  ЗК ,

(1.4)

де Гп, Гк – залишки готової нереалізованої продукції на початок та
кінець періоду, грн.;
Зп, Зк – залишки відвантаженої продукції, за яку термін сплати ще
не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців на
початок та кінець періоду, грн.
Чиста продукція – характеризує додаткову вартість, що створена
на підприємстві за певний період.

ЧП  ТП  МВ  А ,

(1.5)

де МВ – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.;
А – сума амортизаційних відрахувань за період, грн.
Умовно-чиста продукція:
УЧП  ЧП  А

або

УЧП  ТП  МВ

(1.6)

2.2 Обґрунтування виробничої програми підприємства
Виробнича програма підприємства повинна бути обґрунтована
наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами,
трудовими та матеріальними ресурсами), а також виробничою
потужністю підприємства.
Обґрунтований обсяг виробництва продукції може бути
визначений наступним чином:
1) відповідно до наявних виробничих фондів:
ВП(ТП)  ОФ  Ф О ,

(1.7)

де ОФ – вартість основних виробничих фондів, грн.;
Фо – фондовіддача.
2) відповідно до наявних трудових ресурсів:

ВП(ТП)  Р  ПП ,

(1.8)

де Р – чисельність працюючих на підприємстві, люд.;
ПП – продуктивність праці, грн./люд.
3) відповідно до проектної потужності підприємства:

ВП  ПрП  К вик ,
де ПрП – проектна потужність підприємства, грн.;
Квик – коефіцієнт використання проектної
підприємства.

(1.9)
потужності
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2.1 Поняття та склад основних фондів підприємства
Головною метою функціонування підприємства в ринкових
умовах є отримання прибутку шляхом створення додаткової вартості
за рахунок об’єднання виробничих фондів та праці.
Тобто всі виробничі сили підприємства можна поділити на два
блоки:
1) праця;
2) засоби виробництва:
- засоби праці (будівлі, споруди, обладнання, транспорт,
тощо);
- предмети праці ( сировина, природні ресурси).
В умовах підприємства з економічної точки зору засоби
виробництва прийнято називати також виробничими фондами, засоби
праці – основні фонди, предмети праці – оборотні фонди.
Основні фонди підприємства – засоби праці, які функціонують в
процесі виробництва тривалий час (більш 365 днів), зберігаючи при
цьому свою натурально-речовинну форму, а свою вартість переносять
на вартість виготовленої продукції поступово по мірі використання.
Розглянемо відмінність між основними та оборотними фондами
підприємства (табл. 2.1)

Таблиця 2.1
Розрізняльні особливості основних та оборотних фондів підприємства
Основні фонди
Ознака
Оборотні фонди
тривалість
участь тільки в одному
тривалий час
функціонування
виробничому процесі
ступінь використання у
частково
повністю
виробничому процесі
перенесення вартості на
поступово
вартість виготовленої
повністю
продукції
зміна натуральнозберігають
змінюють
речовинної форми

Для більшого розуміння природи та ролі основних фондів на
підприємстві розглянемо їх класифікацію. Існують наступні
класифікаційні ознаки основних фондів підприємства:
1) участь у виробничому процесі:
- виробничі – обслуговують господарську діяльність
підприємства та створюють умови для її здійснення;
- невиробничі – призначені для рішення соціальних завдань
(житлові будинки, комунальні споруди, будинки медичного
призначення, дитячі садки, тощо);
2) ступінь участі у виробничому процесі:
- активна частина – основні фонди, які використовуються для
безпосереднього впливу на предмети праці (машини, обладнання,
інструмент);
- пасивна частина – забезпечують функціонування та здійснення
процесу виробництва (будівлі, споруди, інвентар);
3) залежно від прав власності:
- власні;
- орендовані;
4) за цільовим призначенням (відповідно до Податкового
Кодексу України):
група 1 - земельні ділянки;
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з
будівництвом;
група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої;
група 4 - машини та обладнання;
група 5 - транспортні засоби;
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
група 7 – тварини;
група 8 - багаторічні насадження;

група 9 - інші основні засоби;
група 10 - бібліотечні фонди;
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи;
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди;
група 13 - природні ресурси;
група 14 - інвентарна тара;
група 15 - предмети прокату;
група 16 - довгострокові біологічні активи.
2.2 Методи оцінки основних фондів підприємства
Як
вже
зазначалося,
основні
засоби
підприємства
характеризуються високою вартістю та значним ступенем впливу на
виробничий процес та ефективність його функціонування. Це
обумовлює необхідність ведення обліку основних фондів на
підприємстві.
Облік основних фондів на підприємстві ведеться у двох
напрямках:
1) у натуральному виразі – здійснюється для визначення
технічного складу основних фондів, виробничої потужності
підприємства, ступеня використання обладнання;
2) у вартісному виразі – необхідна для визначення загального
обсягу, динаміки, структури основних фондів, розрахунку
економічної ефективності вкладень, тощо.
Головним елементом обліку основних фондів у вартісному
виразі є їх оцінка, тобто визначення їх вартості в грошовому вимірі.
Розрізняють такі види вартості основних фондів:
1) первісна - фактична вартість основних фондів на момент
введення їх в дію або придбання:
Вперв  Впридб  Втранс  Вмонт  Вінш ,

(2.1)

де Впридб – вартість придбання основних фондів, грн.;
Втранс – транспортні витрати на доставку, грн.;
Вмонт – витрати, пов’язані з монтажем, грн.;
Вінш – інші витрати, пов’язані з введенням основних фондів в дію,
грн.
2) залишкова вартість – реальна вартість основних фондів , ще
не перенесена на вартість готової продукції:
Взал  Вперв  Взн ,

(2.2)

де Взн – вартість зносу (амортизації), грн.
3) ліквідаційна вартість – вартість основних фондів, яку
підприємство очікує отримати від їх ліквідації (продажу) по
закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що
пов’язані з процесом ліквідації.
4) амортизована вартість – вартість спрацювання основних
фондів:
Вам  Вперв  Влікв .

(2.3)

5) середньорічна вартість – вартість основних фондів з
урахуванням строку їх фактичної експлуатації протягом року:
ОФ  ОФ п 

 ОФ вв  Т   ОФ виб  Т
12

12

(2.4)

де ОФп – вартість основних фондів на початок року, грн.;
ОФвв – вартість основних фондів, введених в експлуатацію
протягом року, грн.;
ОФвиб – вартість основних фондів, що вибули з експлуатації
протягом року, грн.;
Т – відповідна кількість місяців.
2.3 Знос та амортизація основних фондів
В процесі експлуатації основних фондів підприємства постійно
відбувається їх знос, та, відповідно, втрата ними вартості.
Розрізняють два види зносу основних фондів:
1) фізичний знос – втрата основними фондами технічних
властивостей та характеристик в результаті експлуатації,
атмосферних впливів, умов збереження, тощо;
2) моральний знос – знецінення вартості основних фондів до
настання повного фізичного спрацювання під впливом науковотехнічного прогресу.
Показниками ступеня зносу основних фондів підприємства є
наступні:
1) коефіцієнт зносу – характеризує ступінь зносу та
відшкодування витрат на формування основних фондів:
К зн 

С зн
,
Вперв
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де Сзн – сума зносу основних фондів, грн.
2) коефіцієнт придатності – відображає можливість подальшого
використання основних фондів, ступінь невідшкодування витрат на
формування основних фондів:
К прид 

Взал
.
Вперв
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Відшкодування зносу основних фондів відбувається шляхом
здійснення амортизаційних відрахувань.
Амортизація – процес поступового перенесення вартості
основних фондів на вартість готової продукції з метою
нагромадження коштів для повного їх відновлення. Грошовим
виразом розміру амортизації є амортизаційні відрахування.
Задля визначення розміру амортизаційних відрахувань
встановлюється норма амортизації.
Норма амортизації – відношення річної суми амортизації до
вартості основних фондів, виражене у відсотках, показує яку частку
своєї вартості щорічно переносять засоби праці на створену ними
продукцію.
Норма амортизації визначається за допомогою одного з методів
нарахування амортизації. Існують наступні методи нарахування
амортизації:
1) прямолінійний метод – щорічно протягом усього терміну
функціонування основних фондів амортизаційні відрахування
розраховуються за однією нормою від первісної вартості:
На 

Вперв  Влікв
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Вперв  Т сл
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де Вперв – первісна вартість основних фондів, грн.;
Влікв – ліквідаційна вартість основних фондів, грн.;
Тсл – термін служби основних засобів.
Сума амортизаційних відрахувань (А) визначається наступним
чином:
А

Вперв  Н а
100

.

(2.8)

2) метод зменшення залишкової вартості – використовується
норма амортизації, розрахована за прямолінійним методом, але
амортизаційні суми обчислюються не від початкової, а від
залишкової вартості основних фондів.
3) метод прискореного зменшення залишкової вартості –
використовується норма амортизації, розрахована за прямолінійним
методом, збільшена в 2 рази, амортизаційні суми обчислюються від
залишкової вартості основних фондів.
4) кумулятивний метод – характеризується більш високими
нормами амортизації на початку амортизаційного періоду та
поступовим їх зниженням в його закінченні. Визначення річних сум
амортизації здійснюється в декілька етапів:
- визначається сума значень років експлуатації;
- обчислюється дріб від ділення років експлуатації до суми їх
значень в зворотному порядку;
- відповідний дріб для кожного року перемножується на вартість
основних засобів.
5) виробничий метод – заснований на тому, що функціональна
корисність основних фондів залежить не від часу, а від результатів їх
використання. При цьому строк корисного функціонування
визначається обсягом продукції, який підприємство планує
виготовити з використанням цих засобів праці.
Норма амортизації визначається наступним чином:
На 

Вперв  В лікв
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,
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де Qпл – загальний обсяг продукції, який підприємство планує
виготовити з використанням цих засобів праці, одиниць.
Сума амортизаційних відрахувань:
А  Qф  Н а ,

(2.10)

де Qф – фактичний обсяг продукції, який підприємство виготовило з
використанням основних фондів.

2.4 Показники руху та ефективності використання основних
фондів
Протягом року на підприємстві відбувається постійний процес
оновлення та вибуття з експлуатації основних фондів. Від
синхронності цих процесів між собою значною мірою залежить
ефективність функціонування підприємства та кількість виготовленої
ним продукції.
Розглянемо головні показники руху основних фондів на
підприємстві:
1) коефіцієнт оновлення – відображає питому вагу основних
фондів, введених в експлуатацію протягом року, у їх загальному
наявному обсязі, показує ступінь оновлення основних фондів на
підприємстві:

К онов 

ОФ вв
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де ОФк – вартість основних фондів на кінець періоду, грн.
2) коефіцієнт вибуття – відображає питому вагу основних
фондів, що вибули з експлуатації протягом року, в їх загальному
обсязі, показує ступінь втрати підприємством основних фондів:

К виб 

ОФ виб
.
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3) коефіцієнт приросту – характеризує загальні тенденції руху
основних фондів на підприємстві:

К прир 

ОФ вв  ОФ виб
.
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Головною метою управління основними фондами на
підприємстві є підвищення ефективності їх використання, тобто
збільшення кількості продукції, що виготовляється за допомогою
засобів праці, зменшення часу їх простою.
Ефективність використання основних фондів підприємства
характеризується наступними показниками:
1) фондовіддача – показник відображає скільки грн. готової
продукції приносить підприємству експлуатація основних фондів
вартістю 1 грн.:

Фв 

Q
,
ОФ
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де Q – обсяг продукції, виготовленої за рік, грн.
2) фондоємність – характеризує вартість основних засобів, які
було задіяно підприємством задля виготовлення продукції вартістю
1грн.:
Ф єм 
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3) фондоозброєність – відображає вартість основних засобів в
розрахунку на одного працівника промислово-виробничого
персоналу:

Ф озбр 

ОФ
,
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де Чпвп – чисельність промислово-виробничого персоналу, люд.
2.5 Виробнича потужність підприємства та методи її визначення
Виробнича потужність підприємства – це максимально
можливий випуск продукції підприємством за певний період часу
(зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі та асортименті
під час повного завантаження обладнання та виробничих площ.
Виробнича потужність підприємства класифікується за
наступними ознаками:
1) за рівнем розрахунку:
- виробнича потужність одиниці устаткування або його групи;
- підрозділу;
- підприємства в цілому.
2) за видами:
- проектна – потужність, що визначається в процесі
реконструкції або будівництва підприємства;
- поточна – визначається періодично у зв’язку зі змінами умов
виробництва або перевищенням проектних показників;
- резервна – повинна формуватись в певним галузях економіки
(електроенергетика, газова промисловість, тощо) для покриття
пікових навантажень.
3) залежно від періоду виміру:

- вхідна виробнича потужність – потужність на початок року,
яка характеризує якими виробничими можливостями володіє
підприємство на початку планового року;
- вихідна виробнича потужність – потужність на кінець року,
зумовлена рухом виробничих фондів протягом року;
- середньорічна виробнича потужність – потужність з
урахування руху та тривалості експлуатації виробничих фондів
підприємства.
2.6 Поняття оборотних фондів та оборотних коштів
підприємства
Для функціонування підприємства та здійснення виробничого
процесу окрім основних фондів йому необхідні також предмети
праці, з яких буде виготовлятися продукція, тобто підприємству
необхідні так звані оборотні фонди.
Оборотні фонди – це частина виробничих фондів підприємства,
яка повністю споживається в кожному технологічному циклі
виготовлення продукції та повністю переносить свою вартість на
вартість цієї продукції.
До складу оборотних фондів підприємства відносяться:
1) виробничі запаси – необхідні для забезпечення процесу
виробництва сировиною та матеріалами;
2) незавершене виробництво – предмети праці, які ще не
пройшли всі стадії обробки;
3) витрати майбутніх періодів – витрати на підготовку та
освоєння нової продукції, які здійснюються в поточному році, але на
собівартість продукції будуть віднесені в наступних періодах.
Окрім процесу виробництва продукції, який потребує вкладень в
оборотні фонди, на підприємстві існує також процес реалізації
продукції, який також потребує певних капіталовкладень. Кошти
необхідні для здійснення процесу реалізації продукції формують
фонди обігу. Разом оборотні фонди та фонди обігу формують
оборотні кошти підприємства (рис 2.1).

ОБОРОТНІ КОШТИ
ПІДПРИЄМСТВА
Оборотні фонди

у виробничих
запасах
- сировина та
матеріали;
- паливо;
- запчастини;
- малоцінний та
швидкозношуван
ий інвентар.

у виробництві

- незавершене
виробництво;
- витрати
майбутніх
періодів.

Фонди обігу

- готова продукція на складах;
- готова продукція в дорозі;
- грошові кошти на рахунках;
- кошти в незавершених
розрахунках;
- дебіторська заборгованість;
- готівка касі.

Рисунок 2.1. Склад оборотних коштів підприємства

Розглянемо головні класифікаційні ознаки оборотних коштів
підприємства:
1) за місцем та роллю в процесі виробництва:
- оборотні фонди;
- фонди обігу;
2) за джерелом формування:
- власні;
- позикові;
- запозичені;
3) за засобами планування та нормування:
- нормовані;
- ненормовані.
2.7 Показники ефективності використання оборотних коштів
підприємства
Головним питанням управління оборотними коштами
підприємства, як і у випадку з основними фондами, є підвищення
ефективності їх використання, тобто отримання максимального
результату з мінімальними вкладеннями в оборотні кошти.
Ефективне використання оборотних коштів – це таке їх
функціонування, під час якого забезпечується стійкий стан
фінансових ресурсів та досягаються найвищі результати діяльності
при найменших витратах підприємства.

Важливим показником ефективності використання оборотних
коштів є оборотність. Для кращого розуміння змісту поняття
розтанемо, що з себе представляє оборот оборотних коштів (рис. 2.2).

Гроші

Готова продукція

Виробничі запаси

Незавершене
виробництво

Рисунок 2.2. Оборот оборотних коштів на підприємстві

Оборот оборотних коштів – це тривалість повного обігу засобів
з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини) до
виходу та реалізації готової продукції.
Головною
задачею
управління
оборотними
коштами
підприємства є максимально можливе скорочення тривалості їх
обороту, через те, що від тривалості обороту оборотних коштів
залежить величина необхідних підприємству коштів для здійснення
процесу виробництва та реалізації продукції.
Показники оборотності оборотних коштів:
1) коефіцієнт оборотності – показує скільки оборотів можуть
зробити оборотні кошти за певний період часу:

К об 
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,
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де РП – реалізована за період продукція, грн.;
Зс – середньорічний залишок оборотних коштів, грн.
2) коефіцієнт завантаження - показує скільки оборотних коштів
підприємства приходиться на 1грн реалізованої продукції:
Кз 
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,
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3) тривалість одного обороту (у днях):

(2.18)
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Розглянемо порядок визначення розмірів середньорічного
залишку оборотних коштів:
Зс 
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де Зі – середньомісячні залишки оборотних коштів, грн.
В результаті прискорення оборотності оборотних коштів
відбувається:
1) збільшення обсягу виробленої продукції на кожну грошову
одиницю поточних витрат підприємства;
2) вивільнення частини коштів з обороту при збереженні обсягів
виробленої продукції та створення за їх рахунок додаткових резервів
для розширення виробництва.
Обсяг вивільнених за рахунок скорочення обороту оборотних
коштів можна визначити наступним чином:
ΔЗс 
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де РПз – обсяг реалізованої продукції в звітному році, грн.;
Тб, Тз – середня тривалість одного обороту оборотних коштів у
базовому та звітному роках, дні.
Підвищення ефективності використання оборотних коштів
можливе за рахунок таких заходів:
1) скорочення строків виготовлення продукції в результаті
механізації робіт, удосконалення технологічних процесів;
2) зменшення обсягів виробничих запасів за рахунок
поліпшення
організації
матеріально-технічного
постачання,
зменшення дальності їх транспортування;
3) економія матеріальних ресурсів, їх краще зберігання, суворе
дотримання норм витрат;
4) удосконалення розрахунків із замовниками, поліпшення
фінансової та платіжної дисципліни.

2.8 Нормування оборотних коштів підприємства
Нормування оборотних коштів – це визначення раціонального
розміру оборотних коштів, які необхідні для забезпечення
безперервного та нормального функціонування виробництва.
Існують наступні методи нормування оборотних коштів:
1) аналітичний метод – аналіз наявних товарно-матеріальних
запасів та їх коригування і вилучення надлишків;
2) коефіцієнтний – у нормативи звітного року вносяться
поправки на зміну обсягу виробництва і прискорення оборотності
оборотних коштів;
3) метод прямого розрахунку – розрахунок нормативу щодо
кожного елементу оборотних коштів в умовах досягнутого рівня
виробництва.
Основним методом нормування оборотних коштів є метод
прямого розрахунку. Відповідно до нього формуються наступні
норми запасу оборотних коштів:
1) норматив оборотних коштів у виробничих запасах;
2) норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві;
3) норматив оборотних коштів у залишках готової продукції;
4) норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів.
Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах
визначається наступним чином:
Н вир.зап  Д  Здн ,

(2.22)

де Д – денна потреба у певному виді ресурсу, натур. один. або грн.;
Здн – норма відповідного запасу у днях.
Існують наступні види виробничих запасів залежно від їх
призначення:
1) транспортний запас (Зтр) – запас ресурсу на час знаходження
товарно-матеріальних цінностей в дорозі від постачальника до
споживача;
2) підготовчий запас (Зпідг) – запас на час приймання, перевірки
якості і складування сировини і матеріалів;
3) технологічний запас (Зтехн) – запас на час підготовки сировини
і матеріалів до виробничого споживання;
4) поточний запас (Зпоточн) – запас для забезпечення
безперебійного процесу виробництва матеріальними ресурсами між
двома черговими поставками:

Зпоточн  Д  Т пост ,

(2.23)

де Тпост – період поставки матеріалу, дні.
5) страховий запас (Зстр) – мінімальний запас на випадок
непередбачених перебоїв у постачанні:
Зстр  Д  Т зрив.пост ,
де Тзрив.пост – період зриву поставки, дні.

(2.24)

6) максимальний виробничий запас (Зmax) – максимальний
економічно обґрунтований розмір запасу ресурсу:
Зmax  Зтр  Зпідг  Зтехн  Зпоточн  Зстр .

(2.25)

7) мінімальний запас (Зmin):
Зmin  З тр  Зпідг  З техн  Зстр .

(2.26)

Шляхом формування на підприємстві оптимальних економічно
обґрунтованих розмірів запасів досягається безперервність
виробничого процесу, економія поточних витрат та оборотних коштів
в цілому.
Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві
визначається наступним чином:
Н нзв 

С р  Т ц  К нв
360

,

(2.27)

де Ср – собівартість річного випуску продукції, грн.;
Тц – тривалість циклу виготовлення продукції, грн.;
Кнв – коефіцієнт наростання витрат, що визначається за формулою:

К нв 

М  0,5С1
,
С1

(2.28)

де М – матеріальні витрати на виробництво одного виробу, грн.;
С1 – собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат, грн.
Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції
визначається в залежності від одноденного випуску продукції та
норми запасу готової продукції на складі.

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів
розраховується виходячи з залишків коштів на початок періоду і суми
витрат, які необхідно здійснити в плановому періоді.
2.9 Персонал підприємства та його класифікація
Трудові ресурси (персонал) підприємства – це сукупність
постійних працівників, які одержали необхідну професійну
підготовку та/або мають практичний досвід і навички роботи та
вкладають їх у проведення господарсько-фінансової діяльності
підприємства.
Персонал підприємства класифікується за наступними ознаками:
1) за характером участі у господарській діяльності:
- виробничий персонал – працівники, зайняті у виробництві та
його обслуговуванні (зайняті в основних та допоміжних підрозділах
підприємства, у заводських лабораторіях, дослідницьких відділах,
апараті заводоуправління);
- невиробничий персонал – працівники, зайняті в невиробничій
сфері підприємства.
2) залежно від функцій, що виконуються:
- робітники – особи, безпосередньо зайняті створенням
матеріальних цінностей або роботами з надання виробничих послуг.
Залежно від відношення до процесу створення продукції поділяються
на основних (безпосередньо беруть участь у процесі виробництва
продукції) та допоміжних (виконують функції обслуговування
основного виробництва).
- службовці – працівники, які здійснюють підготовку та
оформлення документації, господарське обслуговування, облік та
контроль;
- спеціалісти – працівники, які виконують інженерно-технічні,
економічні та інші роботи;
- керівники – працівники, які обіймають керівні посади на
підприємстві та у його структурних підрозділах.
3) за професіями та спеціальностями відповідно до єдиного
тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій:
- професія характеризує вид трудової діяльності, що вимагає
визначеної підготовки;
- спеціальність виділяється в межах певної професії та
характеризує відносно вузький вид робіт.
4) за рівнем кваліфікації (кваліфікація характеризує якість,
складність праці та є сукупністю спеціальних знань і навичок, що

визначають ступінь підготовленості працівника до виконання
професійних функцій зумовленої складності):
робітники:
висококваліфіковані,
кваліфіковані,
малокваліфіковані, некваліфіковані;
- спеціалісти: найвищої кваліфікації, вищої кваліфікації,
середньої кваліфікації, практики.
5) за статтю та віком:
- до 30 років,
- від 30 до 60 років,
- більш ніж 60 років;
6) за стажем роботи:
- до 1 року;
- 1-3 роки;
- 3-10 років;
- більше 10 років.
Розглянемо систему показників, що характеризують персонал
підприємства. Їх прийнято поділяти на такі групи:
1) кількісні:
- облікова чисельність персоналу - характеризує чисельність
робітників облікового складу на певну дату з урахуванням прийнятих
та звільнених на цю дату;
- явочна чисельність – характеризує кількість робітників, що
з’явились на роботу;
- середньооблікова чисельність за місяць – показує відношення
чисельності робітників облікового складу за кожний календарний
день місяця до кількості календарних днів місяця.
2) якісні показники:
Економічні:
- складність праці;
- кваліфікація;
- середній розряд робітників підприємства;
- плинність кадрів, що характеризується
показниками:
Коефіцієнт вибуття:
Кв 

К виб
100% ,
К

наступними

(2.29)

де Квиб – кількість працівників, що вибули за даний період часу, люд.;

К – середньооблікова чисельність працівників за даний період,
люд.
Коефіцієнт прийомі:
Кп 

Кп
 100% ,
К

(2.30)

де Кп – кількість працівників, прийнятих на роботу за період, люд.
Коефіцієнт плинності кадрів:
Кв 

К зв
 100% ,
К

(2.31)

де Кзв – кількість працівників підприємства, що були звільнені та
власним бажанням або за ініціативою керівництва за період, люд.
Особові:
- рівень дисциплінованості;
- відповідність кваліфікації складності виконуваних робіт, тощо.
Організаційно-технічні:
- фондоозброєність;
- рівень організації праці;
- рівень технологічної організації, тощо;
3) структурні:
- питома вага працівників окремих підрозділів у загальній
чисельності персоналу;
- темпи зростання чисельності працівників за певний період;
- співвідношення основних та допоміжних робітників.
2.10 Продуктивність праці та її планування
Продуктивність праці - це показник, який, з одного боку,
характеризує ефективність використання персоналу підприємства, а, з
іншого боку, показує здатність працівника випускати певну кількість
продукції за одиницю часу.
Продуктивність праці визначається за двома напрямами:
1) як кількість продукції, що виробляється в одиницю робочого
часу;
2) як витрати праці на одиницю продукції, що виготовлена.

Тобто продуктивність праці визначається за двома головними
показниками:
1) виробіток - прямий показник, який визначається через
відношення результатів праці до витрат праці (наприклад, 5 одиниць
продукції в годину);
2) трудомісткість – обернений показник, який визначається
через відношення витрат праці до результатів праці (наприклад, 0,2
години на одиницю продукції).
Розглянемо обидва показники більш докладно.
Виробіток – це показник рівня продуктивності праці, який
характеризує кількість продукції , що виготовлено за одиницю часу
або приходиться на одного середньооблікового працівника.
Існують наступні методи визначення виробітку:
1) натуральний метод – передбачає визначення виробітку
шляхом ділення обсягу виробленої продукції в натуральних одиницях
на кількість затраченого часу в нормо-годинах;
2) вартісний метод – передбачає визначення виробітку шляхом
ділення обсягу виробленої продукції в грошовому вираженні до
затрат часу, виражених в середньообліковій чисельності працівників
або відпрацьованій ними кількості людино-днів, людино-годин.
3) трудовий метод – передбачає визначення виробітку шляхом
ділення обсягу продукції, представленої в затратах робочого часу в
нормо-годинах, на кількість працівників.
Трудомісткість продукції – сума всіх витрат праці на
виробництво одиниці продукції на даному підприємстві.
Розрізняють наступні види трудомісткості:
1) нормативна – сума витрат робочого часу окремого робітника
чи бригади на виготовлення одиниці продукції або виконання
комплексу робіт;
2) планова – визначається на основі показників нормативної
трудомісткості;
3) фактична – показує фактичні витрати робочого часу на
виконання аналізованих робіт.
Як вже зазначалося, продуктивність праці є важливим
показником,
що
відображає
ефективність
використання
підприємством наявних трудових ресурсів. Проаналізуємо вплив та
наслідки зміни рівня продуктивності праці для господарськофінансової діяльності підприємства:
1) зниження продуктивності праці:
- втрата позицій на ринку;
- зниження ефективності використання всіх наявних ресурсів;

- зниження рівня використання виробничої потужності;
- втрата обсягів виробництва та реалізації продукції;
- підвищення собівартості продукції;
- зниження рентабельності господарської діяльності в цілому.
2) підвищення продуктивності праці – має обернені позитивні
наслідки для підприємства.
2.11 Нормування праці та планування чисельності працівників
на підприємстві
Важливим питанням при здійсненні управління продуктивністю
праці на підприємстві є нормування праці.
Нормування праці – це визначення максимально припустимого
часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного
виробництва або мінімально припустимої кількості продукції, що
виготовляється в одиницю часу.
Тобто нормування праці реалізується через встановлення певних
норм. Існують наступні основні види норм праці на підприємстві:
1) норма часу – тривалість робочого часу, необхідного для
виготовлення одиниці продукції або виконання визначеного обсягу
робіт:
Н ч  Т осн  Т д  Т об  Т в  Т пер  Т пз ,

(2.32)

де Тосн – основний час;
Тд – допоміжний час;
Тоб – час на обслуговування робочого місця;
Тв – час на відпочинок та особисті потреби;
Тпер – час перерв з організаційно-технічних причин;
Тпз – підготовчо-заключний час.
2) норма виробітку – кількість продукції, що повинна бути
виготовлена одним працівником за одиницю часу:

Н вир 

Тд
,
Нч

де Тд – дійсний фонд робочого часу;
Нч – встановлена норма часу на одиницю продукції.

(2.33)

3) норма обслуговування – встановлена норма кількості одиниць
устаткування (робочих місць, квадратних метрів площ), яка повинна
бути обслугована одним робітником або бригадою протягом зміни:

Н обсл 

Тд
,
tобсл

(2.34)

де tобсл – норма часу на обслуговування устаткування.
4) норма чисельності – необхідна для виконання визначеної
роботи чисельність персоналу.
Розглянемо методи визначення чисельності виробничого
персоналу підприємства:
1) метод коригування базової чисельності:
Ч заг  Ч баз  К з ,

(2.35)

де Чзаг – загальна чисельність промислово-виробничого персоналу;
Чбаз – чисельність промислово-виробничого персоналу за базовий
період;
Кз – коефіцієнт зміни обсягів виробництва розрахункового
періоду відносно базового.
2) метод розрахунків
виготовлення продукції:

на

основі

Ч заг 

Т сум
Ф д  К вн

повної

,

трудомісткості

(2.36)

де Тсум – сумарна трудомісткість робочої програми, годин;
Фд – дійсний фонд часу роботи одного середньооблікового
працівника, годин;
Квн – середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.
3) метод підсумовування:
Ч заг  Ч н  Ч нн  Ч доп  Ч служ ,

(2.37)

де Чн – чисельність працівників, зайнятих на роботах, які
нормуються;
Чнн – чисельність працівників, зайнятих на роботах, які не
нормуються;

Чдоп – чисельність працівників (переважно допоміжних), для яких
неможливо встановити норми та розрахувати трудомісткість;
Чслуж – чисельність службовців, ІТР, управлінського персоналу.
2.12 Поняття та види заробітної плати
Оплата праці (заробітна плата) – це грошове вираження вартості
та ціни робочої сили, яка виступає в ролі заробітку, виплаченого
власником підприємства працівнику за виконану роботу.
Відповідно до законодавства України заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства в
цілому.
В ринкових умовах заробітна плата повинна виконувати
наступні головні функції:
1) відтворювальна – заробітна плата є джерелом відтворення
робочої сили та засобом залучення людей до праці;
2) стимулююча –повинна встановлюватися залежність між
розмірами заробітної плати та кількістю, якістю, результатами праці;
3) соціальна – заробітна плата повинна забезпечувати соціальну
справедливість, однакову винагороду за однакову працю;
4) регулююча – заробітна плата є засобом розподілу та
перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з
урахуванням ринкової кон’юнктури.
Відповідно до Закону Украйни «Про оплату праці» заробітна
плата повинна мати наступну структуру:
1) основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних
ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців;
2) додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи і особливі умови праці. Вона
включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань та функцій;

3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це винагорода
за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами,
компенсаційні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або здійснюються понад установленими нормами.
2.13 Організація оплати праці на підприємстві
Основою організації оплати праці на підприємствах є тарифна
система – сукупність нормативів, які забезпечують можливість
здійснювати диференціацію та регулювання заробітної плати різних
груп та категорій працівників залежно від якісних характеристик їх
праці.
Тарифна система оплати праці включає наступні елементи:
1) тарифна сітка – шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних
їм тарифних коефіцієнтів. Тарифні сітки використовуються для
врахування в оплаті праці працівників рівня їх кваліфікації.
2) тарифна ставка – визначає абсолютний розмір оплати праці
різноманітних груп робітників за одиницю робочого часу у вартісній
формі. Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні
встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.
Тарифна ставка інших розрядів визначається наступним чином:

ТС і  ТС1  К і ,

(2.38)

де ТС1 – тарифна ставка першого розряду, грн.;
Кі – тарифний коефіцієнт і-того розряду.
3) тарифно-кваліфікаційний довідник – збірник нормативних
документів, що містить систему вимог, яким повинні відповідати
працівники визначеної професії і кваліфікації.
2.14 Форми та системи оплати праці
Важливим елементом організації оплати праці є встановлення
справедливої та ефективної форми та системи оплати праці для
кожної групи працівників, залежно від характеру виконуваної ними
роботи.
Існує дві основні форми оплати праці:
1) погодинна форма – передбачає оплату праці в залежності від
відпрацьованого часу та рівня кваліфікації;

2) відрядна форма – передбачає залежність суми заробітку від
кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за
визначений період часу.
Кожна з вище зазначених форм містить в собі декілька варіантів
реалізації – систем оплати праці.
Системи погодинної форми оплати праці:
1) пряма погодинна:
ЗПп  Т ф  Сгод ,

(2.39)

де Тф – фактично відпрацьований час, год.;
Сгод – годинна тарифна ставка відповідного кваліфікаційного
розряду, грн./год.
2) погодинно-преміальна система:
ЗПп.прем  ЗПп  Д ,

(2.40)

де Д – сума преміальних доплат за досягнення визначених якісних
або кількісних показників, грн.
Системи відрядної форми оплати праці:
1) пряма відрядна:
n

ЗП відр   Pi  N i ,
i 1

(2.41)

де Nі – фактична кількість виробів і-того виду, виготовлених
працівником за визначений час;
Pi – відрядна розцінка на виготовлення одного виробу і-того виду,
грн.:

Pi  Тшт  Сгод ,

(2.42)

де Тшт – час на виготовлення одного виробу, грн.
2) відрядно-преміальна:
ЗПвідр.прем  ЗПвідр  Д ,

де Д – сума преміальних доплат, грн.

(2.43)

3) відрядно-прогресивна – праця в межах установлених норм
оплачується за прямими відрядними розцінками, а виробіток понад
норму – за підвищеними:
ЗПвідр.прог  N норм  Р пр  ( Nфакт  N норм )  Р підв ,

(2.44)

де Nнорм – кількість виготовлених виробів в межах норми;
Рпр – пряма відрядна розцінка на одиницю в межах норми, грн.;
Nфакт – фактична кількість виготовлених виробів;
Рпідв – підвищена розцінка за один виріб, грн.
4) непряма відрядна – використовується при оплаті праці
допоміжних працівників і підсобників, заробітна плата яких
ставиться в пряму залежність від результатів праці тих працівників,
яких вони обслуговують.
5) акордна система – передбачає встановлення розцінки не на
одиницю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт з
встановленням терміну їх виконання.
6) колективна система оплати праці (бригадна) – спочатку
розраховується заробітна плата всієї бригади за прямою відрядною
системою, а потім цей заробіток розподіляється між членами бригади.
На сьогоднішній день, окрім двох головних форм оплати праці
існують також нові змішані форми оплати праці:
1) безтарифна система оплати праці – фактична заробітна плата
кожного працівника підприємства є частиною всього фонду оплати
праці колективу і окремого підрозділу та залежить від
кваліфікаційного рівня працівника, коефіцієнта трудової участі і
фактично відпрацьованого часу;
2) контрактна система оплати праці – ґрунтується на укладанні
договору між роботодавцем і виконавцем.
3) система участі у прибутках – передбачає перерозподіл
визначеної частини прибутку підприємства між його працівниками.
3.15 Система надбавок, доплат та премій працівникам
Існування системи виплати надбавок, доплат та премій
працівникам на підприємстві ґрунтується на стимулюючих та
компенсаційних чинниках.
Доплати та надбавки, зазвичай, мають компенсаційний характер,
до них належать наступні:
- за умови праці;

- за виконання виробничих завдань стабільно та з високою
якістю;
- за професійну майстерність;
- за роботу у важких умовах;
- за суміщення професій і виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника;
- за роботу в нічний час;
- за роботу в понаднормовий час.
Премії нараховуються у відсотках від основної заробітної плати
або у вигляді конкретної суми зі стимулюючою метою. Їх перелік та
розміри встановлюються роботодавцем.

ТЕМА 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ.
3.1 Економічний зміст, функції та класифікація цін
3.2 Методи ціноутворення в ринкових умовах
3.3 Особливості ціноутворення в будівництві
3.1 Економічний зміст, функції та класифікація цін
Ціна – це грошовий вираз вартості товару, тобто кількість
грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або
послуги.
Ціна відображає споживчі властивості товару, купівельну
спроможність грошової одиниці, ступінь конкуренції, рівень
державного контролю, тощо.
В умовах ринкової економіки ціна виконує наступні функції:
1) обліково-аналітична – забезпечує облік результатів
господарювання та їх прогнозування;
2) стимулююча – сприяє раціональному використанню
обмежених ресурсів, науково-технічному прогресу, оновленню
асортименту;
3) розподільча – впливає на розподіл ресурсів, доходів та
фінансів у суспільстві;
4) регулююча – здійснюється збалансування між окремими
виробництвами, попитом і пропозицією.
Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів,
основними з яких є собівартість та прибуток – їх наявність у ціні є
обов’язковою. Крім того до складу ціни можуть входити:
- податок на додану вартість;
- акцизний збір;
- націнки постачальницько-збутових організацій;
- торгівельні надбавки.
Залежно від особливостей процесу купівлі-продажу товару та
галузі економіки, вирізняють наступні головні види цін:
- світові ціни – ціни, зі якими реалізуються товари на світовому
ринку, визначаються рівнем цін країни-експортера, цінами бірж та
аукціонів, цінами провідних виробників світу;
- гуртові (відпускні) ціни – ціни, за якими державні та приватні
підприємства розраховуються між собою або з гуртовими
посередниками за великі партії товару;
- закупівельні ціни – ціни, за якими сільськогосподарські
виробники продають свою продукцію державним, переробним,
торгівельним підприємствам;

- кошторисні ціни – ціни та розцінки, які використовуються для
визначення розрахункової вартості
нового будівництва,
реконструкції будівель та споруд;
- роздрібні ціни – ціни, за якими здійснюється продаж товарів
населенню торгівельними підприємствами, встановлюються ними
самостійно;
- транспортні тарифи – плата за перевезення пасажирів та
вантажів, яка сплачується транспортним підприємствам;
- тарифи на платні послуги – розмір оплати різноманітних
послуг, що виконуються підприємствами.
За способом встановлення ціни поділяються на:
1) державні – встановлюються державою на продукцію
державних підприємств, деякі ресурси, соціально значимі товари.
Державні ціни поділяються на:
- фіксовані ціни – чітко встановлений рівень;
- регульовані ціни – встановлюється гранично високий рівень
роздрібних цін на окремі товари, встановлюються нормативи
рентабельності, розміри торгівельних надбавок, тощо.
2) договірні – встановлюються за домовленістю сторін;
3) вільні – встановлюються підприємствами самостійно;
4) ввізні – встановлюються на імпортні підакцизні товари, що
обкладаються ПДВ та ввізним митом.
3.2 Методи ціноутворення в ринкових умовах
Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та
перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та
структури.
Залежно від того, яку мету ставить підприємство на ринку,
розрізняють різні підходи до ціноутворення. Такими цілями для
підприємства можуть бути:
- виживання на ринку (низькі ціни);
- максимізація прибутку;
- лідерство на ринку;
- лідерство в якості (високі ціни за високу якість).
На рівень ціни спричиняють вплив також наступні чинники:
- державне регулювання цін;
- конкуренція виробників;
- співвідношення попиту та пропозиції;
- купівельна спроможність грошей.

Враховуючи ці чинники, підприємства можуть використовувати
наступні методи ціноутворення:
1) метод «витрати + прибуток»:
Ц=С+П,

(3.1)

де С – собівартість продукції, грн.;
П – прибуток, грн.
Прибуток визначається у відсотках до собівартості, розмір яких
встановлюється залежно від бажаного рівня прибутковості та
конкурентоспроможності продукції.
2) отримання цільової норми прибутку – підприємство
встановлює ціну, включаючи в неї певний визначений рівень
прибутку:
Ц  В зм 

Впост  П заг
,
N

(3.2)

де Взм – змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
Впост – постійні витрати на продукцію за певний період часу, грн.;
Пзаг – прибуток, що має бути одержаним за період часу від
продажу продукції, грн.;
N – обсяг продажу продукції, одиниць.
3) оцінка споживчої вартості – ґрунтується на оцінці споживчого
ефекту, який має споживач від використання товару.
4) пропорційне ціноутворення – ціна встановлюється залежно
від рівня цін конкурентів.
5) метод «очікуваного прибутку» - використовується, коли
підприємство більш низькою ціною планує виграти тендер або
боротьбу за контакт;
6) метод швидкого повернення витрат – використовується з
метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого
повернення затрачених коштів.
Всередині існуючих систем ціноутворення можна також
виділити такі типи модифікованих цін:
- територіальні ціни;
- ціни зі знижками;
- ціни стимулювання покупок;

- пільгові ціни;
- ціни на нові товари – як високі задля «зняття вершків», так і
низькі задля «проникнення на ринок».
4.3 Особливості ціноутворення в будівництві і експлуатації
автомобільних доріг, договірна ціна
Основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення
в будівництві є:
- забезпечення за допомогою системи ціноутворення в
будівництві визначення вартості будівництва на всіх стадіях
інвестування;
- підвищення ефективності капітальних вкладень,
- забезпечення економії фінансових і інших ресурсів,
- впровадження досягнень науки і техніки, передового
вітчизняного і зарубіжного досвіду в будівельному виробництві,
- застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій
організаційних заходів і т.ін.
Результатом ціноутворення в дорожньому будівництві є
договірна ціна.
Договірна ціна - це вартість підрядних робіт, за яку підрядна
організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об'єкт
замовлення.
Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і
використовується при проведенні взаєморозрахунків.
Договірна ціна на будівництво об'єкту формується претендентом
на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних
організацій і узгоджується із замовником і є невід'ємною частиною
контракту.
Договірні ціни можуть встановлюватися
- твердими,
-динамічними,
- періодичними.
Твердий кошторис (тверда договірна ціна), як правило,
встановлюються для будівництва тривалістю до 1,5 років. Тверді
договірні ціни встановлюються незмінними на весь об'єм будівництва
і не уточнюються.
Динамічні договірні ціни встановлюються відкритими і можуть
уточнюватися протягом всього терміну будівництва, при цьому сума
прибутку, врахована в договірній ціні на початок будівництва, не
уточнюється.

Періодичні договірні ціни встановлюються відкритими і мають
елементи як динамічної, так і твердої договірних цін. Особливість
такої ціни полягає в тому, що на об'єми робіт, що плануються на
певний період, як правило, це річний план, встановлюється тверда
договірна ціна (фіксована частина ціни).
При узгодженні договірної ціни замовник, розглядає її складові,
перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна
перевищувати суми, що склалася в регіоні за цінами виробників,
окрім випадків, підтверджених відповідними обгрунтуваннями і
розрахунками.
Після узгодження договірної ціни складається контракт на
виконання робіт. У контракті указується документ, покладений в
основу визначення вартісних показників; указується вид договірної
ціни -тверда, динамічна або періодична, порядок і терміни уточнення
договірної ціни; умови фінансування; гарантії замовника і підрядчика
і т.п.
Уточнення динамічних договірних цін проводиться виходячи із
зіставлення регіональних рівнів цін матеріально-технічних ресурсів
на час узгодження договірної ціни, середньої їх зміни на момент
уточнення і цін ресурсів, пред'явлених підрядчиком.

ТЕМА 4 КОШТОРИСНА СПРАВА В БУДІВНИЦТВІ,
РЕМОНТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
І АЕРОДРОМІВ
4.1 Види інвесторської кошторисної документації і порядок їх
складання
4.2 Порядок складання локальних кошторисів і відомостей
ресурсів до них, об'єктних кошторисів, локальних і об'єктних
кошторисних розрахунків, зведених кошторисних розрахунків на
окремі види витрат і вартості будівництва
4.3 Загальні правила оформлення інвесторської кошторисної
документації
4.1 Види інвесторської кошторисної документації і порядок їх
складання
Для
визначення
кошторисної
вартості
будівництва,
проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається
інвесторська кошторисна документація наступних видів:
1. Локальні кошториси є первинними кошторисними
документами і складаються на окремі види робіт і витрат по
будівліям і спорудам або по загальний майданчиковим роботам на
підставі об'ємів, які визначилися при розробці робочої документації
(робочих креслень).
2. Локальні кошторисні розрахунки складаються також на
окремі види робіт і витрат по будівлях і спорудах або по
загальниймайданчикових роботах замість локальних кошторисів в
тих випадках, коли об'єми робіт і розміри витрат остаточно не
визначилися і підлягають уточненню.
3. Об'єктні кошториси об'єднують в своєму складі на об'єкт
цілому дані з локальних кошторисів.
4. Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують в своєму складі
на об'єкт в цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і
локальних кошторисів і підлягають уточненню.
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються в
тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по
будівництву кошти, необхідні для відшкодування витрат, не
врахованих кошторисними нормативами (наприклад: компенсації у
зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, зв'язані із
застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями,

отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов,
експертних висновків і т.п.).
6. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва
підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі
об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і
кошторисних розрахунків на окремі види витрат.
7. Зведення витрат - це кошторисний документ, об'єднуючий
зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва. Зведення
витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом
виробничих об'єктів передбачається будівництво об'єктів житловоцивільного
призначення
або бази
будівельної
індустрії,
профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного сільського
господарства
і
побутового
обслуговування
населення,
міськогоназемного
пасажирського
транспорту,
дорогий,
шляхопроводів і подібнихінженерних споруд, а також об'єктів,
будівництво яких здійснюється за рахунок засобів на виробниче
будівництво.
8. Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що
входять в пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли
здійснення будівництва і введення в експлуатацію підприємства,
будівлі або споруди передбачається окремими пусковими
комплексами.
9. Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів і
робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при
будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається
здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища. При
цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об'єктів робіт,
прийнята в зведеному кошторисному розрахунку. У відомість
включається тільки вартість об'єктів і робіт, які безпосередньо
стосуються природоохоронних заходів.
10. Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток
входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить в
собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
першої черги і розрахунків вартості будівництва подальших черг.
11. Розрахунок вартості будівництва на подальшу чергу
складається на підставі даних з об'єктних розрахунків вартості.
12. Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний з
об'єктів, який намічається до будівництва у складі подальших черг.
До інвесторської кошторисної документації у складі
затверджуваного
проекту
(робочого
проекту)
додається
пояснювальна записка, в якій повинні бути приведені:

- посилання на територіальний район, де розташовано
будівництво;
- відомості про те, з якого року введені норми, і про ціни, в яких
складена інвесторська кошторисна документація;
- обгрунтування для складання розрахунків інших витрат;
- розміри кошторисного прибутку;
- посилання на документи, відповідно до яких розробляється
інвесторська кошторисна документація;
- розрахунок розподілу коштів по напрямах капітальний
вкладень (для житлово-цивільного будівництва).
Склад інвесторської кошторисної документації
Склад інвесторської кошторисної документації визначається
залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що
розробляється, і технічної складності об'єкту.
Зазвичай, у складі проекту розробляються:
- зведення витрат (при необхідності);
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
(розрахунок вартості будівництва);
- об'єктні і локальні кошторисні розрахунки;
- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;
- кошториси на проектні і дослідницькі роботи.
4.2 Порядок складання локальних кошторисів і відомостей
ресурсів до них
Локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних
кошторисів складаються в поточному рівні цін на трудові і
матеріально-технічні ресурси по встановлених формах.
При складанні локальних кошторисів застосовуються:
- Ресурсні елементні кошторисні норми України;
- Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних
норм;
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і
механізмів;
- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;
- поточні ціни машино-години;
- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;
- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;
- Правила визначення загальновиробничих і адміністративних
витрат.

Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані,
визначені на обсяг робіт, передбачений кошторисом, про
трудомісткість і середній розряд робіт, нормативну потребу в
матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях вимірювання, а
також вартість одиниці вимірювання трудових і матеріальнотехнічних ресурсів, прийняту в кошторисі.
Порядок складання об'єктних кошторисів
Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні цін на
об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних
кошторисів, з угрупуванням робіт і витрат по відповідних графах
кошторисної вартості «будівельних робіт», «монтажних робіт»,
«устаткування і інвентаря», «інших витрат».
У об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів
показуються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна
плата.
Якщо вартість об'єкту може бути визначена по одному
локальному кошторису, то об'єктний кошторис не складається. В
цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний
кошторис.
Порядок складання локальних і об'єктних кошторисних
розрахунків
Локальні і об'єктні кошторисні розрахунки розробляються
замість локальних і об'єктних кошторисів в тих випадках, коли:
а) об'єми робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і
підлягають уточненню при розробці Робочої документації (робочих
креслень);
б) об'єми робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути
точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі
будівництва (окремі видиробіт і конструктивні елементи підводної
частини
гідротехнічних
споруд,
будівель
і
споруд
експериментального будівництва, будівель, що реконструюються, і
споруд, технологічної частини об'єктів з новим виглядом
виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи і
т.п.).
При цьому на підставі уточнених в процесі будівництва обсягів
робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.
Порядок складання зведених кошторисних розрахунків на
окремі види витрат та об’єкт будівництва в цілому

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
автомобільної дороги, підприємств, будівель, споруд або їх черг - це
кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість
будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим
проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних
робіт, витрати на придбання устаткування, меблів і інвентаря, а також
всі супутні витрати.
Кошторісна вартість об'єкту включає всі суспільно-необхідні
витрати на створення цього об'єкту, зокрема витрати на виконання
будівельно-монтажних робіт (БМР), придбання і монтаж
устаткування, проектно-дослідницькі роботи, загальновиробничі
витрати, а також окрім цього кошторисний прибуток.
У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого і
невиробничого будівництва засоби розподіляються по наступних
розділах:
Розділ 1. Підготовка території будівництва
Розділ 2. Основні об'єкти будівництва
Розділ 3. Об'єкти підсобного і обслуговуючого призначення
Розділ 4. Об'єкти енергетичного господарства
Розділ 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку
Розділ 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації,
теплопостачання і газопостачання
Розділ 7. Впорядкування і озеленення території
Розділ 8. Тимчасові будівлі і споруди
Розділ 9. Інші роботи і витрати
Розділ 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд
Розділ 11. Підготовка експлуатаційних кадрів
Розділ 12. Проектні і дослідницькі роботи
Крім того, після підсумку розділів 1-12 враховуються:
- кошторисний прибуток;
- кошти на покриття адміністративних витрат будівельномонтажних організацій;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами;
- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва
(комунальний податок, податок на додану вартість).

4.3 Загальні правила оформлення інвесторської кошторисної
документації
При складанні інвесторської кошторисної документації
здійснюється її нумерація в установленому порядку. Нумерація
локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків)
проводиться при формуванні об'єктного кошторису (об'єктного
кошторисного розрахунку) з урахуванням того, в який розділ
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вона
включається.
Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних
кошторисних розрахунків) проводиться таким чином, щоб перші дві
цифри відповідали номеру розділу зведеного кошторисного
розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в розділі, і треті дві
цифри означають порядковий номер локального кошторису
(локального кошторисного розрахунку) в даному об'єктному
кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку).
Наприклад: № 02-04-12.
Номери об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних
розрахунків) по такій системі нумерації включають останні дві
цифри, відповідні номерам локальних кошторисів (локальних
кошторисних розрахунків).
Наприклад: № 02-04.
Результати обчислень, підсумкові дані в кошторисній
документації наводяться в такому порядку:
- у локальних кошторисах (локальних кошторисних
розрахунках) підсумкові цифри округляються до цілих гривень;
- у об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках)
підсумкові цифри з локальних кошторисів (локальних кошторисних
розрахунків) показуються в тисячах гривень з округленням до двох
знаків після коми;
- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва
(зведеннях витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів
(об'єктних кошторисних розрахунків) показуються в тисячах гривень
з округленням до двох знаків після коми.
У такому ж порядку наводяться результати обчислень і
підсумкові дані в Розрахунках вартості будівництва.

