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Предметні компетентності, якими має оволодіти здобувач після 
опанування матеріалу: Знання положень нормативної бази для 
розрахунку інвесторської кошторисної документації. Вміння визначати 
розцінки. 

 

Методичне забезпечення та рекомендована література і джерела 
інформації: 

1.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Публічні 
закупівлі та тендери в будівельній галузі» для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» професійного 
спрямування «Публічні закупівлі» / Укладачі В.Ю. Халіна, В.О. Буцький. – 

Харків: ХНУБА, 2019. – 97 с. 
2.Халіна В.Ю., Буцький В.О. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисципліни «Публічні закупівлі та тендери в будівельній галузі» для 
студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / В.Ю. Халіна, 
В.О. Буцький. – Х.: ХНУБА, 2019. – 48 с. 

3.Халіна В.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Публічні закупівлі 
та тендери в будівельній галузі» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність / В.Ю. Халіна. – Х.: ХНУБА, 2019. – 32 с. 

4.ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 

5.ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зі змінами 
№1 затв. наказом Мінрегіону від 27.12.2017 №338 

6.ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 
будівництва» 

ТЕМА 6  

Система ціноутворення та ефективність витрачання 
бюджетних коштів в будівництві 

(практичні заняття – 6 год.) 
Практичне заняття 1 (2 години): Система 

ціноутворення в будівництві. 
 

 

 
Коментар викладача до практичного заняття: 

практичне заняття 1 розраховане на 2 год. 
(21.05.2020р.) і передбачає закріплення положень 

нормативної бази розрахунку інвесторської кошторисної 
документації. Розв’язані практичні завдання надсилати 
на електр. адресу v.khalina@ukr.net або завантажити 

на Гугл-класрум за код дисципліни cqjrufx. 

Дякую! 
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7.ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і 
адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва» та Зміна №2 до ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-3:2013. 

8.ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні 
тимчасові будівлі і споруди та інші витрати у вартості будівництва» 

9.ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо розробці ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи» 

10ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості 
робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних 
організації при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних 
робіт» 

 

 

Стислі теоретичні відомості: 
Система ціноутворення в будівництві  
Основні положення 

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-

розрахункових показниках і поточних цінах на трудові і 
матеріально-технічні ресурси. 

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, 
визначення вартості будівництва на стадіях складання інвесторської кошторисної 
документації, визначення ціни пропозиції учасника конкурсних торгів та 
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.  

В Україні прийнята однорівнева система ціноутворення.  
Кошторисні нормативи і їх призначення 

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексних кошторисних 
норм, які об'єднуються в окремі збірники. 

Кошторисної нормою називається сукупність ресурсів (витрат праці, часу 
експлуатації будівельних машин і механізмів, витрати матеріалів, виробів і 
конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних робіт, а також 
конструкцій, і виражена, як правило, в натуральних (фізичних) величинах або у 
відносній формі (у вигляді коефіцієнтів). 

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості 
ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для 
подальшого переходу до вартісних показників. 

Кошторисні норми призначені для: 
−визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва; 
−розрахунків за обсяги виконаних робіт; 
−розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах 

і видах робіт на функціональну одиницю виміру. 
Кожен Збірник ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) містить 

технічну частину і таблиці норм з показниками ресурсів. Технічні частини до 

 



© В.Ю. Халіна, v.khalina@ukr.net, www.facebook.com/veronika.khalina 

 

Тема 6: Система ціноутворення та ефективність витрачання бюджетних коштів в будівництві. Практичне заняття 1 (2 год.) 

збірників містять вказівки щодо порядку застосування норм, правила обчислення 
обсягів робіт і коефіцієнти до норм, що розширюють умови застосування норм. 

Опис робіт, передбачених нормами, містить короткий перелік складу 
основних процесів виконання робіт. У короткому списку складу робіт дрібні, 
допоміжні та супутні операції, як правило, не згадані, але нормами враховані. 

Групи норм збірників об'єднані в таблиці. Опис складу робіт і одиниці 
виміру приведені для групи в цілому. Норми зашифровані трьома числами через 
тире, наприклад, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсна кошторисна норма складається з наступних елементів: 
−найменування; 
−складу робіт; 
−вимірювача; 
−середнього розряду робіт, визначеного для ланки робітників; 
−витрат праці робітників-будівельників, люд.-год.; 
−витрат праці машиністів, люд.-год.; 
−переліку будівельних машин і механізмів (далі машини), механізованого 

інструменту та часу їх роботи, маш.-год.; 
−витрати будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, в фізичних 

одиницях виміру (т, кг, л, м3, м2 і тощо), необхідних для виконання певного виду 
робіт. 

Види кошторисних нормативів 

Кошторисні нормативи поділяються на такі види: 
−державні стандарти України (державні кошторисні норми), 
−стандарти організацій України (в т.ч. галузеві кошторисні норми), 
−індивідуальні ресурсні кошторисні норми. 
Державні кошторисні нормативи застосовуються всіма організаціями, 

установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності та форм 
власності при визначенні вартості будівництва будинків, будівель і споруд будь-

якого призначення, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 
будівництво яких здійснюється із залученням державних коштів. 

Стандарти організацій України (в т.ч. галузеві кошторисні норми) - це 
норми, які розробляються на спеціальні види робіт при відсутності відповідних 
норм у чинних збірниках РЕКН. Норми застосовуються в тій організації або 
галузі, для якої вони розроблені. Ці норми можуть застосовуватися іншими 

 

ПРИКЛАД 

 

16-4-3, де:  
•перше число -номер збірника РЕКН;  
•друге число - номер групи; 
•третє число - номер норми. 
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організаціями, за умови, що технологія і організація робіт згідно проектних 
рішень, витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від 
прийнятих у відповідних нормах, передбачених стандартами організації України. 

Стандарти організації України (в тому числі галузеві кошторисні нор-ми) не 
повинні суперечити державним стандартам або дублювати їх. 

Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються в складі 
інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, 
передбачені в проектній документації на стадіях проект (далі -П) і робочий 
проект (далі РП), при відсутності відповідних норм у чинних збірниках РЕКН. Ці 
норми затверджуються у складі проектної документації на стадіях П та РП з 
обов'язковим проведенням відповідної експертизи і застосовуються тільки для 
об'єкта будівництва по даній проектної документації. 

Розробка зазначених кошторисних норм здійснюється на підставі ДСТУ-Н Б 
Д.1.1-6 :2013 «Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних 
норм на будівельні роботи». 

Все кошторисні норми за ступенем укрупнення поділяються на елементні і 
укрупнені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад норми  
ЕН15-23-1. 

Обґрунтування: 
Е – РЭКН на будівельні роботи. 
15 – збірник «Оздоблювальні роботи». 
23 – група «Облицювання поверхні всередині будівель штучними плит-

ками». 
1 - Номер розцінки в групі. 

 

ДО ВІДОМА.  
До державних елементних кошторисних норм відносяться: 
−ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи 
(РЕКН) (ДСТУ Б Д.2.2); 
−ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування 
ро-боти (РЕКНму) (ДСТУ Б Д.2.3); 
−ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні 
ро-боти (РЕКНр) (ДСТУ Б Д.2.4); 
−ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-

відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДСТУ Б Д.2.5); 
−ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні 
роботи (РЕКНпн) (ДСТУ Б Д.2.6); 
−ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних 
машин і механізмів (РКНем) (ДСТУ Б Д.2.7). 
До укрупнених ресурсних кошторисних норм (УРКН) відносяться: 
−норми на будівлі і споруди в цілому, на лінійні об'єкти інженерно-

транспортної інфраструктури на певний вимірювач; 
−норми на частини будинків, будівель і споруд, лінійних об'єктів ін-

женерно-транспортної інфраструктури, конструкції і види 
робіт. 
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Найменування норми: Гладка облицювання стін, стовпів, пілястр і укосів 
[без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установки плиток туалетного 
гарнітура по цеглині і бетону плитками керамічними глазурованими-ними. 

Склад робіт: 1.Набівка по дерев'яних поверхнях дротяної сітки і пристрій 
підготовчого шару з нарізкою борозен [норми 2,4]. 2.Сортіровка плиток. 
3.Обліцовка поверхонь. 4.Перерубування плиток i підточування крайок. 5. 
Заповнення швів. 6. Розпудрювання облицьованих поверхонь. 7. Очищення i 
промивання облицьованої поверхні.  

 

Вимірювач: 100 м2. 

 
 

−ДБН Д.1.1-1-2000 - «Правила визначення вартості будівництва», термін дії 
до 01.01.2014 року. 

−ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 - «Правила визначення вартості будівництва», дата 
початку дії з 01.01.2014 року. 

«Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013) -

нормативний документ, який встановлює основні правила по визначенню вар-

тості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного 
переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх 
комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також 
реставрації пам'яток архітектури і містобудування (далі -будівництво). 

«Правила визначення вартості будівництва» носять обов'язковий характер 
для будов, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, 
коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також 
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кредитів наданих під державні гарантії. Для будівництв, будівництво яких 
здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять 
рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється договором. 

У розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 розроблені та затверджені наказом 
Міністерства національні стандарти України, в яких за складовими видів ви-трат 
визначені правила розрахунку кошторисної вартості: 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-2: 2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у 
вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих 
і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-4: 2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації 
будівельних машин та механізмів у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-5: 2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на 
титульні тимчасові будівлі і споруди та інші витрати у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-6: 2013 «Настанова щодо розробки ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-9: 2013 «Настанова щодо визначення вартості 
трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним 
транспортом будівельних організації при складанні договірної ціни та проведенні 
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт». 

Наказ Мінрегіонбуду від 28.12.2012 No667 «Про прийняття національних 
стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на заміну держав-них 
будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001 року» (зі змінами за наказом від 
25.04.2013 No172). 

Наказ Мінрегіонбуду від 28.12.2012 No668 «Про прийняття національних 
стандартів, розроблених методом перегляду на заміну державних будівельних 
норм (ДБН), прийнятих до 2001 року» (зі змінами за наказом від 25.04.2013 
No171). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНО 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-2: 2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у 
вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-3: 2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і 
адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-4: 2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації 
будівельних машин та механізмів у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-5: 2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на 
титульні тимчасові будівлі і споруди та інші витрати у вартості будівництва»; 

−ДСТУ-Н Б Д.1.1-6: 2013 «Настанова щодо розробки ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи»; 
−ДСТУ-Н Б Д.1.1-9: 2013 «Настанова щодо визначення вартості трудомісткості 
робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом 
будівельних організації при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків 
за обсяги виконаних робіт».. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Практичне завдання 1. У ПК «Будівельні 
технології - Кошторис» знайти розцінки і вказати 
шифр (обґрунтування) розцінок в таблиці нижче. 

Шифр Найменування 

 Монтаж електропечі індукційної, канальної промислової частоти, 
потужність до 1000 кВт, ємкість 4 т (16,8) 

 Машини для улаштування укріпних смуг 

 Фарбування вапняними сумішами раніше пофарбованих поверхонь 
фасадів по цеглі з риштувань або землі, поверхня гладка 

 Трансформатори силові, автотрансформатори. Поточний ремонт силових 
трансформаторів напругою 220 кВ. Поточний ремонт силового 
трансформатора напругою 220 кВ потужністю 400000-630000 кВА 
[двохобмоткового]. Здавання трансформатора в експлуатацію 

 Розбирання кріплення дна і укосів каналу. Вид кріплення на 
осушувальних системах-лотки. Марка залізобетонних елементів ЛО і Л 

 Компресорна установка з поршневим компресором на опозитній базі, 
потужність електропривода до 250 кВт 

 Підземна відкатка у виробках закритого способу робіт електровозами 
контактними зі зчіпною вагою 10 т 

 Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із 
захистом руберойдом 

 Зовнішній огляд і перевіряння роботи систем парового котлоагрегату під 
навантаженням, продуктивність до 5 т/год. 

 Щит силовій ЕЗР-9800-2 

 

Практичне завдання  2. Практичне завдання виконувати за даними 
нормативної бази програми Будівельні Технології - Кошторис версія 8. Завдання, 
виконані за даними нормативної бази інших кошторисних програм, в т.ч. і в СТС в.7 до 
перевірки прийматися не будуть. 

1. Користуючись швидким пошуком по обґрунтуванню, в нормативній базі 
знайти розцінки і ВРУЧНУ заповнити форму локального кошторису згідно прикладу.  

2. Розрахувати підсумок по локальному кошторису. 

Пояснення до заповнення локального кошторису. 

Округлення розрахунків приймається за правилами ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013, п. 
5.4.17. 

Графи 6, 7, 11 заповнюються даними з нормативної бази з вкладки "Одинична 
вартість». 

Графи 8, 9, 10, 12 заповнюються даними з розрахунку, виходячи із заданого 
обсягу робіт (графа 5). 
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- графа 6 чисельник - всього вартість одиниці виміру (ПВ); 
в тому числі: 
- графа 6 знаменник - заробітна плата робітників на одиницю виміру (ЗПроб); 
- графа 7 чисельник - вартість експлуатації машин і механізмів (ЕММ) на 
одиницю виміру; 

в тому числі: 
- графа 7 знаменник - заробітна плата машиністів (ЗПемм) на одиницю 
виміру; 

- графа 8 - всього вартість на обсяг (ПВ). гр. 6 числ. * Гр. 5; 
в тому числі: 

- графа 9 - заробітна плата робітників на обсяг (ЗПроб); гр. 6 знам. * гр.5 

- графа 10 чисельник - вартість експлуатації машин і механізмів (ЕММ) на 
обсяг; гр. 7 числ. * Гр. 5 

в тому числі: 
- графа 10 знаменник - заробітна плата машиністів (ЗПемм) на обсяг; гр. 
7 знам. * гр.5 

- графа 11 чисельник - витрати праці робітників на одиницю виміру (ТЗроб); 
- графа 11 знаменник - витрати праці машиністів (ТЗемм) на одиницю виміру; 
- графа 12 чисельник - витрати праці робітників на обсяг (ТЗроб); гр. 11 числ. * Гр.5; 
- графа 12 знаменник - витрати праці машиністів (ТЗемм) на обсяг; гр. 11 знам. * гр.5 

№ Шифр 
(обґрунтування) 

Найменування кількість 

 Розділ 1. СТІНИ  

1 ЕН8-14-1 Мурування зовнішніх стін товщиною 380 мм 
із цегли 
(керамічної)(силікатної)(порожнистої) з 
облицюванням лицьовою цеглою при висоті 
поверху до 4 м 

85 м3 

2 С1422-11064 Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М150 

18615 шт 

3 С1422-10980 Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла 
з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 
250х120х65 мм, марка М200 

15300 шт 

4 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 28 шт 

5 С1412-859 Перемички брускові, висота 140 мм, довжина 
до 2,0 м, ширина 120 мм, розрахункове 
навантаження до 300 кгс/м 

56,7 м 

 

6 ЕН26-32-1 Теплоізоляція стін і колон прямокутних 
виробами з волокнистих і зернистих 
матеріалів на бітумі 

0,36м3 

7 С114-27-У Мати мінераловатні прошивні будівельні, 
марка М-75, товщина 40 мм, тип 1 

0,3492м3 

 Розділ 2. ПІДЛОГИ  

8 ЕН11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 422м2 
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9 ЕН11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів 33,7м3 

10 ЕН11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною 
30 мм 

410м2 

11 ЕН11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамічних 
однокольорових з барвником на цементному 
розчині 

12м2 

12 Е13-37-1 Обклеювання руберойдом або гідроізолом на 
нафтобітумі в 1 шар 

12м2 

 


