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ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ  

Проектування в будівництві та його організація  
Формування архітектурно-планувальної структури та об’ємно-

просторової композиції промислового комплексу, вибір можливостей 

художньої виразності за критеріями краси та гармонії органічно пов’язані з 

пізнанням та використанням економічних вимог, які зумовлюють загальний 

результат роботи. На багатоваріантну економічну інформацію спираються 

загальні вихідні дані та конкретне завдання на проектування, ескізні проробки 

та варіантний пошук, уточнення варіанту, взаємна ув’язка архітектурно-

проектних рішень в процесі їх розробки та реалізації. Економічність є 

невід’ємним атрибутом архітектури. Вона забезпечується на перед проектних 

стадіях, в процесі проектування та будівництва, та найбільш повно 

проявляється під час експлуатації. Тому задача архітектора, який працює в 

сфері промислового проектування та виконує авторський догляд за 

будівництвом достатньо визначена.  

Економічним вважають той проект, який забезпечує при його реалізації 

високу соціально-економічну ефективність використаних коштів. В результаті 

віддачу характеризують об’єктивні показники динаміки продуктивності праці, 

росту матеріального добробуту, соціально-культурного рівня працівників. Їх 

оцінюють в першу чергу в конкретному взаємозв’язку загальних та окремих 

рішень, перспективних направлень та реальних умов. Вирішальним моментом в 

такому випадку є влучне поєднання різноманітних, навіть суперечливих вимог, 

які витікають із різнопланового призначення промислового об’єкту.  

В умовах інтенсифікації виробництва, прискорення науково-технічного 

прогресу першочергові авторські задуми схильні до майбутніх коректив. 

Економічність архітектурно-проектних рішень є умовою, яка залежить від рівня 

економічної підготовки архітектора в широкому народногосподарському плані.  

Прийняте архітектурно-проектне рішення покликано забезпечити 

економію матеріально технічних ресурсів при будівництві та експлуатації 

промислових підприємств з урахуванням взаємозв’язку з містобудівельними та 

соціально-економічними завданнями розвитку окремого району, підвищення 

екологічної чистоти виробництва, покращення громадського та культурно-

побутового обслуговування працівників, створення комфортних умов на 

робочих місцях. Одночасно необхідно забезпечувати зниження собівартості 

виробленої продукції, підвищення рентабельності виробництва, вивільнення 

робочих кадрів та техніки для використання на нових підприємствах чи 

об’єктах будівництва, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, 

скорочення проектно-будівельного циклу та періоду освоєння нових 

потужностей, врахування різноманітних умов, які з’являються з раніше 

прийнятих архітектурно-проектних рішень. На етапі прискорення особливе 

значення набуває фактор часу. Спеціалісти вважають, що оптимальна 



тривалість будівельного процесу 1 рік, оскільки більша тривалість призводить 

до швидкого морального зносу устаткування, технологій.  

В багатьох розвинутих країнах світу пошук точного авторського рішення 

всебічно обґрунтовують в першу чергу на передпроектних стадіях, а саме: при 

розробці генеральних схем розвитку та розміщення схем народного 

господарства та продуктивних сил по економічним районам; при розробці схем 

і проектів районного планування, а також забудови міст, населених пунктів; 

при складанні схем територіально-промислових комплексів та промислових 

вузлів.  

Умовою економічності проекту є точне взаємопов’язане рішення ряду 

комплексних і часткових завдань. Виявлення та використання факторів 

економічності, ефективності архітектурно-проектних рішень – необхідна 

складова частина процесу проектування.  

Фактори ефективності  
а) Фактори першої групи – виробничо-технологічні:  

1. різноманітні форми концентрації, кооперування, комбінування 

промисловості в комплексі з розвитком спеціалізації виробництва, 

оптимізацією їх потужностей, одиничної потужності технологічного 

устаткування включно;  

2. раціональне укрупнення підприємств;  

3. використання нових технологічних процесів;  

4. модернізація устаткування; автоматизація та роботизація технологій;  

5. удосконалення систем управління.  

Урахування таких факторів допомагає виявити характер та склад 

промислового підприємства, його розміри та взаємозв’язки. В порівнянні з 

новим будівництвом реконструкція дозволяє зекономити 8–10% капітальних 

вкладень, які необхідні для створення об’єкту. На один і той же об’єм продукції 

на новому підприємстві необхідно в 1,2–1,5 разів більше технологічного 

устаткування. Період освоєння проектної потужності на підприємствах 

реконструкції приблизно в 3 рази менше, ніж в новобудовах. Отже, скоротиться 

період окупності. Зменшиться потреба в робочих кадрах, фондовіддача 

збільшиться в 1,5 разів. Реконструкція та технічне переоснащення діючих 

підприємств являються конкретною формою інтенсифікації виробництва. 

Важливим напрямком роботи є пошук рішень, які забезпечують систематичне 

зниження частки витрат на будівельно-монтажні роботи. В загальній структурі 

капітальних вкладень – це в першу чергу пов’язано з технологією, характером 

машин та устаткування (чим вища доля устаткування, тим ефективніше, 

точніше його використання в промислових цілях).  

б) Фактори другої групи – територіально-просторові та об’ємно-

планувальні:  

1. прогресивні методи планування та забудови промислових територій;  

2. вибір раціональних шляхів, типів та розвитку об’ємно-планувальних 

рішень будівель і споруд;  

3. вибір прогресивних конструктивних типів будівель і споруд, 

конструкцій і матеріалів;  

4. формування інтер’єрів будівель і споруд.  



Такі фактори досліджують в тісному взаємозв’язку з конкретними 

умовами. Багато, що залежить від економіко-географічних, природних, 

галузевих та місцевих умов і особливостей проектування та будівництва.  

Техніко-економічне обґрунтування архітектурно-проектних рішень 

промислових будівель. Формування та вибір архітектурно-проектного рішення 

обґрунтовують техніко-економічною оцінкою. При цьому основними умовами є 

розгляд декількох альтернативних варіантів і усестороннє врахування 

економічних умов проектування та будівництва;  

Методичним принципом техніко-економічної оцінки є порівняльна 

економічна ефективність, яка обґрунтовує найбільш раціональний варіант при 

конкретних умовах оцінки.  

В промисловому проектуванні та будівництві найбільш широко 

розповсюджені нормативи та стандарти, які регулюють технологічні параметри 

виробництва, санітарно-гігієнічні умови, безпека, взаємозв’язок. Архітектору-

проектувальнику в галузі промисловості слід враховувати активну роль 

виробництва в формуванні нових нормативних потреб, вміти обґрунтовувати 

рішення. Відомо, що для оцінки архітектурно-проектних рішень 

використовують систему техніко-економічних показників. В залежності від 

цілей і завдань оцінки застосовують різні види ТЕП: основні (загальні), які 

відносяться до оцінки проекту вцілому, додаткові (часткові), які 

характеризують окремі частини проектних рішень. ТЕП визначають в різній 

формі, а саме: натуральній (в фізичних одиницях виміру); відносній (в 

відсотках); вартісній (в грошовому вираженні( грн. тощо).  

На склад і рівень ТЕП впливають призначення, галузеві та місцеві 

особливості об’єкта. Вибір показників, аналіз та оцінка залежать від етапу 

розробки проекту. На перших начальних етапах (творча концепція, ескізний 

проект, фор-ескіз) застосовують натуральні і відносні ТЕП. При рішенні 

загальних питань чи комплексних задач (містобудівельне рішення, загальна 

схема планування, зонування території, ескіз забудови), загальні ТЕП 

доповнюють частковими, які відносяться до проектування територій. При 

проектуванні генерального плану, об’ємно-планувальних рішень будівель і 

споруд, обґрунтовуючи вибір конструкцій і матеріалів, спираються на 

відповідні часткові ТЕП. Вартісні показники використовують на завершальних 

етапах, а також у випадках уточнення ТЕП.  

Заключний етап техніко-економічної оцінки потребує розрахунку 

порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень, які пов’язані з 

виконанням проекту. При цьому враховується рівень витрат та результатів при 

будівництві та експлуатації підприємства. В необхідних випадках оцінюють 

також соціальні, ергономічні, естетичні та ряд інших показників проекту. В 

цілому техніко-економічне обґрунтування є одним із головних етапів 

архітектурного проектування.  

Професія архітектора більш пов'язаний з архітектурно-будівельною 

частиною проекту. Йому необхідно володіти методикою розрахунку багатьох 

допоміжних (частих), спеціальних техніко-економічних показників, 

використовувати при цьому результати для проведення аналізу та 

удосконалення архітектурно-проектних рішень на всіх етапах творчого пошуку.  

Основи економічної оцінки архітектурних рішень  



Основні вимоги до економічних методів оцінки рішень на початкових 

стадіях проектування та їх властивості. Удосконалення планувальних рішень 

архітектурних споруд масового будівництва передбачає застосування на 

початкових етапах проектування методів оперативного визначення їх вартості, 

тому що процес формування проектних рішень повинен обов'язково 

супроводжуватись оцінкою їх економічної ефективності. Для досягнення 

об'єктивності при виборі рішення, обліку великої кількості різноманітних 

факторів, що впливають на якість прийнятого рішення і прискорення процесу 

проектування застосовуються математичні методи оцінки. Проведення оцінки 

ефективності уже закінченого проекту, а не його варіантів, не дозволяє 

наблизитись до вирішення проблеми для одержання оптимального результату. 

Якщо естетичну якість варіанта ще можливо оцінити інтуїтивно, то визначення 

його економічних характеристик потребує об'єктивних методів, в основі яких 

лежать кількісні показники.  

Методи визначення вартості архітектурного об’єкта. Існуючі методи 

визначення вартості використовуються на заключному етапі проектування, 

коли і архітектурні, й інженерні аспекти споруд цілком визначені та розроблені, 

а їх можливі варіанти, що можуть мати кращі (або необхідні) вартісні 

показники, залишаються поза межами оцінки.  

Найбільш розповсюдженим методом вибору варіантів проектів є метод 

порівняльної економічної ефективності, коли порівнюються показники витрат і 

результатів по варіантах, і визначається, на скільки один ефективніше іншого.  

Існують дві групи методів підрахунку і оцінки вартісних показників 

об'єктів – так звані методи фіксуючої і керуючої оцінки. Вони доповнюють 

один одного, тому що використовуються на різних етапах проектування і для 

різних задач і цілей. Фіксуюча оцінка оперує показниками вартості, що 

доказово обчислюються на стадії робочої документації, і служить для 

констатації отриманого результату (метод підрахунку вартості за допомогою 

кошторисної документації; метод підрахунку вартості за зведеними витратами; 

метод порівняння з еталоном). Керуюча оцінка проводиться для оперативного 

підрахунку вартісних показників на початкових етапах проектування (метод 

підрахунку вартості за укрупненими показниками; метод підрахунку вартості 

по групах укрупнених елементів).  

Метод підрахунку вартості архітектурного об'єкта за кошторисом. 
Оцінка здійснюється за кошторисною вартістю об'єкта. В основу підрахунку 

вартості покладена одинична розцінка (ОР). Накладні витрати, визначаються як 

відсоток від прямих витрат. Планові накопичення визначаються як відсоток 

прямих витрат. Інфляційні коефіцієнти помножуються на всю кошторисну 

вартість. Для підрахунку необхідно мати: робочі креслення, обсяги робіт з 

конструктивних елементів; проект організації будівництва; накладні витрати; 

одиничні розцінки; т.д. Кошториси – об'єктивна економічна характеристика 

об'єкта готового до будівництва. Вони складаються на усі види об'єктів і є 

основним документом для планування та для виділення і розподілу 

матеріальних ресурсів. Оцінка, що проводиться за допомогою цього методу, 

завершує процес проектування архітектурного об'єкта, тобто фіксує його.  

Питання для контролю: 



1. Поясніть сутність методу підрахунку вартості по групах 

укрупнених елементів.  

 

 
 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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