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ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація 
Вступ. Процес нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних 

доріг вимагає від підрядника дотримання всіх норм і правил, встановлених нормативними 
документами та замовником робіт. Такі функції покладено на замовника або ж їх можуть 
виконувати спеціалісти, які залучаються для здійснення технічного нагляду на об’єктах дорожніх 
робіт. Спеціалісти з технічного нагляду в першу чергу контролюють процес виконання робіт на 
об’єкті, заходами якого передбачено виконання комплексу дій з перевірки якості виконання робіт 
та захисту інтересів замовника.

Проблематика. Розгляд даної тематики полягає у необхідності достовірно визначати розмір 
коштів на здійснення технічного нагляду на об’єктах дорожнього будівництва на всіх стадіях 
інвестиційного процесу. Адже виконання послуг з технічного нагляду передбачає залучення 
необхідної кількості спеціалістів і визначення їх функціональних обов’язків на об’єкті. Правильне 
визначення необхідного розміру коштів залежить від того, хто саме буде здійснювати роботи із 
технічного нагляду та є важливим як для замовників дорожніх робіт і послуг, так і для самих 
підприємств і організацій, якщо вони залучаються до виконання зазначених робіт.

Мета. З огляду на необхідність здійснення технічного нагляду та контролю відповідності 
виконання всіх робіт на об’єктах дорожнього будівництва протягом всього періоду їх виконання, є 
потреба в методиці визначення вартості послуг з технічного нагляду на об’єкті виконання дорожніх 
робіт при складанні інвесторської кошторисної документації, формуванні договірної ціни та 
проведенні взаєморозрахунків. 

Матеріали та методи. Розрахунок витрат на здійснення послуг з технічного нагляду 
здійснюється із урахуванням стадії виконання дорожніх робіт, тривалості виконання робіт на 
об’єкті, складності виконання цих робіт, необхідної кількості спеціалістів з технічного нагляду. 

Результати. У статті висвітлено практичне значення поняття «технічний нагляд», умови, які 
впливають на визначення розміру коштів на здійснення технічного нагляду, правила розрахунку 
вартості послуг з технічного нагляду на всіх стадіях інвестиційного процесу та примірну структуру 
їх вартості. 

Висновки. Врахування замовником послуг зі здійснення технічного нагляду на етапі 
складання інвесторської кошторисної документації дозволить скоротити витрати на виконання 
дорожніх робіт в подальшому. Робота спеціалістів з технічного нагляду сприятиме якісній 
реалізації дорожніх робіт шляхом здійснення контролю підрядника за дотриманням проєктних 
рішень, контролю за обсягами робіт та якістю матеріалів. Саме тому необхідно правильно 
розраховувати вартість послуг з технічного нагляду, враховувати реальну структуру цих витрат та 
умови будівництва об’єктів.

Ключові слова: вартість дорожніх робіт, інвесторська кошторисна документація, інженер-
консультант, технічний нагляд.
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Вступ

Розвиток будь-якої країни залежить, передусім, від побудованої дорожньої мережі, 
висока якість якої досягається за рахунок дотриманням вимог будівельних норм і нормативних 
документів при будівництві автомобільних доріг. Саме забезпечення технічного нагляду дозволяє 
контролювати якість виконання робіт на об’єкті. В Україні, при виконанні дорожніх робіт, як 
правило, контроль їх якості виконує замовник власними силами. Впровадження у дорожнє 
будівництво передових європейських практик дозволило залучати до виконання робіт із технічного 
нагляду, поряд із відповідними службами замовника, відповідних спеціалістів інжинірингових, 
консалтингових та інших спеціалізованих організацій. В умовах обмеженого фінансування, 
виділення коштів для здійснення технічного нагляду є однією із економічно ефективних інвестицій, 
адже широкий спектр робіт, які контролює спеціаліст із технічного нагляду допомагає виявити 
недоліки у ході виконання дорожніх робіт, здійснювати операційний контроль якості матеріалів, 
виробів і конструкцій, та, у разі виявлення невідповідності, прийняти оперативні рішення з їх 
усунення або заміни матеріалів.

Мета й завдання роботи. Метою статті є висвітлення практичних питань щодо 
правильності визначення розміру коштів на надання послуг з технічного нагляду на всіх етапах 
інвестиційного процесу. 

Основна частина

Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» технічний нагляд — 
здійснення замовником контролю за дотриманням проєктних рішень та будівельних норм і правил, 
а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (зокрема 
шляхом знесення) об’єкта містобудування. 

Технічний нагляд за виконанням дорожніх робіт — це комплекс заходів, мета яких полягає 
в тому, щоб будівельний процес став більш керованим, прозорим, зрозумілим і передбачуваним, 
щоб замовник міг проконтролювати виконання робіт від початку до кінця проєкту. Технічний 
нагляд дозволяє забезпечити дотримання технології, запобігти зловживанням, домогтися економії  
коштів тощо. Порядок здійснення технічного нагляду, перелік робіт і повноваження осіб, що його 
здійснюють, передбачено [1] і [2].

Відповідно до пункту 4.32 [3] до глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові 
послуги» (графи 6 та 7) включаються (рис. 1):

– кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного 
нагляду) у розмірі, який, як правило, складає до 2,5 % від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного 
розрахунку (далі — ЗКР), графа 7;

– якщо замовник будівництва залучає спеціалістів з технічного нагляду і покладає на них 
окремі функції замовника будівництва, що обумовлюється договором, до глави 10 «Утримання 
служби замовника та інжинірингові послуги» (графи 6 та 7) окремими рядками включаються 
кошти на утримання служби замовника (як правило, у розмірі до 1,0 %) та на здійснення технічного 
нагляду (як правило, у розмірі до 1,5 %);

– додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера-консультанта (як 
правило, у розмірі до 3 %) у разі його залучення.

На сьогоднішній день методика розрахунку витрат на здійснення технічного нагляду 
відсутня, тому ці витрати доцільно виконувати на підставі функціональних обов’язків працівників 
з технічного нагляду, наведених у [4]. Крім того, орієнтовний розрахунок величини коштів на 
технічний нагляд залежить від виду будівництва, призначення об’єкта, його технічної складності, 
строків будівництва тощо.  

http://


Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2022. Issue 26

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ

10

Рисунок 1 –– Структура глави 10 «Утримання служби замовника та інжинірингові послуги»

Розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду на етапі складання інвесторської 
кошторисної документації здійснюється калькуляційним методом за відповідними розрахунками в 
межах зазначеного відсоткового показника. А саме, необхідно розрахувати наступні статті витрат:

- витрати на оплату праці; 
- відрахування на єдиний соціальний внесок; 
- прямі матеріальні витрати; 
- витрати на спецпридбання (за необхідності);
- інші прямі витрати; 
- витрати на службові відрядження;
- витрати сторонніх організацій; 
- загальновиробничі витрати; 
- адміністративні витрати.
Враховуючи аналіз фактичних витрат підприємств, які здійснюють технічний нагляд, 

довідково можна прийняти наступну їх структуру (рис. 2).

Рисунок 2 –– Примірна структура витрат на здійснення технічного нагляду
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Стаття «Витрати на оплату праці» є основною складовою вартості послуг з технічного 
нагляду, до якої належать витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, 
заохочувальних, компенсаційних та інших грошових виплат відповідно до норм і гарантій, 
передбачених законодавством, галузевою угодою, колективним договором, внутрішніми наказами, 
розпорядженнями тощо. 

Витрати на оплату праці інженерів технічного нагляду (Вопл.пр.) можна розраховувати за 
формулою:

де Тр. — тривалість виконання дорожніх робіт (кількість робочих днів інженерів 
технічного нагляду) від початку до їх закінчення, з урахуванням сезонного 
характеру), дні;

Kр.д. — середня кількість робочих днів у місяці, дні;
Kзм. — коефіцієнт, що враховує кількість робочих змін;
Тр.ч. — середньомісячна норма тривалості робочого часу, години;
Влюд.год — вартість людино-години відповідного розряду, грн  

(для інженерів технічного нагляду приймається за 7 розрядом складності робіт 
у будівництві), з урахуванням рівня кошторисної заробітної плати, прийнятого 
для даного об’єкта;

Nі.к. — кількість працівників технічного нагляду, які необхідні для надання послуг 
(визначається відповідно до виду, складності, умов виконання дорожніх робіт, 
тривалості дорожніх робіт і запланованого обсягу послуг).

    
У разі відсутності у замовника спеціалістів, які могли б виконувати функції з технічного 

нагляду за будівництвом об’єктів, замовник має право, з метою здійснення контролю та нагляду 
за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень, залучати спеціалістів сторонніх 
організацій та укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або 
спеціалістом. У цьому разі, у договорі будівельного підряду визначають функції та повноваження 
такого спеціаліста. Примірна форма договору про здійснення технічного нагляду у будівництві 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері архітектури та наведена у [5] (рис. 3).

Відповідно до [6] у разі залучення інженера-консультанта, обов’язок щодо здійснення 
технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних 
доріг загального користування може бути покладений замовником на інженера-консультанта 
з визначенням у договорі підряду його прав та обов’язків. У такому випадку, сукупний розмір 
коштів на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, відображених 
у відповідних рядках, не може перевищувати 4,5 % від підсумку глав 1-9 ЗКР.

Вартість послуг з технічного нагляду під час складання ціни тендерної пропозиції учасника 
процедури закупівлі (договірної ціни) та під час здійснення взаєморозрахунків визначають 
калькуляційним методом, оплата за виконання зазначених робіт здійснюється за рахунок коштів 
на утримання служби замовника в розмірі, визначеному на підставі відповідних розрахунків, 
складених у довільній формі, виходячи з обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та 
узгодженого сторонами показника вартості людино-дня.

На стадії складання ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі послуг 
з технічного нагляду (договірних цін) калькуляційні статті витрат (див. рис. 2) розраховуються 

B
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K
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p

p.д.
зм. p.ч. люд.год. i.к., (1)
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організацією в межах очікуваної вартості та з урахуванням відповідних посадових окладів 
працівників, надбавок, премій і заохочень, які встановлені організацією; на підставі даних за 
минулий період або виходячи з планової розрахункової потреби в прямих матеріальних витратах, 
витратах на спецпридбання, інших прямих витратах, витратах на службові відрядження, 
загальновиробничих та адміністративних витратах та прибутку.

Рисунок 3 –– Примірна форма договору про здійснення технічного нагляду у будівництві

Форма розрахунку договірної ціни надання послуг зі здійснення технічного нагляду 
наведена на рис. 4.

Рисунок 4 –– Форма розрахунку договірної ціни надання послуг зі здійснення технічного 
нагляду
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Взаєморозрахунки за надані послуги здійснюються на підставі Акта приймання наданих 
послуг зі здійснення технічного нагляду, форма якого наведена на рис. 5.

Рисунок 5 –– Форма Акта приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду

На стадії проведення взаєморозрахунків за надані послуги зі здійснення технічного 
нагляду, зазвичай, організація, що здійснює технічний нагляд, підтверджує такі калькуляційні 
статті витрат:

 – витрати праці персоналу на надання послуг з технічного нагляду (підтверджуються 
табелями обліку фактичного робочого часу);

 – прямі матеріальні витрати, витрати на спецпридбання, інші прямі витрати, витрати на 
службові відрядження, загальновиробничі та адміністративні витрати.

Досліджуючи питання щодо вартості послуг з проведення технічного нагляду на 
автомобільних дорогах загального користування, доцільно виконати аналіз вартості цих послуг та 
визначити відсоток їх вартості до вартості прямих витрат за підсумком глав 1-9 ЗКР на виконання 
робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту (рис. 6). 

Аналіз вартості послуг із технічного нагляду, який проводився з урахуванням укладених 
договорів, показав, що відсоток, який займають послуги з технічного нагляду при виконанні 
дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування становить від 0,46 % до  
1,45 %, що є в межах показників, які встановлені нормативними документами. Коливання відсотка 
свідчить про те, що вартість послуг з технічного нагляду залежить від низки чинників (вид 
дорожніх робіт, строки будівництва тощо), а також враховує конкурентне середовище на ринку 
таких послуг.

http://
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Рисунок 6 –– Відсоток, який займають послуги з технічного нагляду при виконанні 
дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування  

Висновки

Повноцінна система забезпечення якості дорожніх робіт передбачає також виконання 
технічного нагляду, адже саме такий контроль є запорукою попередження можливих недоліків 
під час виконання робіт, їх виявлення та усунення підрядником. Під час проведення будь-яких 
дорожніх робіт спеціаліст технічного нагляду за об’єктом не допустить порушення будівельних 
технологічних процесів і їх послідовності, вчасно помітить помилки та недоліки. Достовірне 
визначення вартості послуг з технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування 
на всіх етапах інвестиційного процесу передбачає врахування строків будівництва об’єкта, класу 
наслідків (відповідальності) об’єкта, складності об’єкта, інтенсивність праці виконавця технічного 
нагляду. Загалом, на вартість послуг з технічного нагляду впливає: 

 – обсяги будівництва; 
 – строки; 
 – кількість залучених фахівців; 
 – частота перевірочних заходів; 
 – складність об’єкта;
 – транспортна доступність.

Усі ці нюанси ціноутворення потрібно обговорювати з інженерами технічного нагляду до 
початку робіт служби контролю і фіксувати у договорі. Крім того, у договорі зазначають умови 
проведення взаєморозрахунків з урахуванням виду договірної ціни і можливої зміни.
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DETERMINATION OF THE COST OF TECHNICAL SUPERVISION SERVICES
ON THE PUBLIC ROADS AT ALL STAGES OF THE INVESTMENT PROCESS

Abstract 
Introduction. The process of new construction, reconstruction and overhaul of the roads requires 

the contractor to comply with all norms and rules established by regulatory documents and the customer 
of the works. Such functions are entrusted to the customer, or they can be performed by specialists who 
are engaged to perform technical supervision at the road works facilities. Technical supervision specialists 
primarily monitor the process of work at the facility, the measures of which provide for the implementation 
of a complex of actions to check the quality of work and protect the interests of the customer.

Problem Statement. Consideration of this subject is the need to reliably determine the amount of 
funds for technical supervision of road construction facilities at all stages of the investment process. After 
all, the performance of technical supervision services includes the involvement of the needed number of 
specialists and the determination of their functional duties at the facility. The correct determination of 
the required amount of funds depends of that, who exactly will perform technical supervision works and 
is important as from the point of view of the customers of road works and services, and from the point 
of view of the needs of the enterprises themselves, if they are involved in the performance of technical 
supervision works.

Purpose. Given the need for technical supervision and compliance control of all works on the road 
construction facilities throughout the entire period of their execution, there is a need for a methodology 
for determining the cost of technical supervision services at the road works facilities when preparing the 
investor estimate documents, forming contract prices and mutual settlements.

Materials and methods.  The calculation of costs for the provision of technical supervision 
services is performed taking into account the stage of road works, the duration of works at the facility, the 
complexity of these works, and the required number of technical supervision specialists.

Results.  The article highlights the practical meaning of the term «technical supervision», the 
conditions that affect the determination of the amount of funds for the implementation of technical 
supervision, the rules for calculation of technical supervision services cost at all stages of the investment 
process, and the approximate structure of their cost.

Conclusions. Taking into account technical supervision services by the customer at the stage of 
preparing the investor estimate documentation will allow reducing the costs of road works in the future. 
The work of technical supervision specialists will contribute to the high-quality implementation of road 
works by monitoring the contractor’s compliance with project decisions, the scope of works and the quality 
of materials control. That is why it is needed to calculate correctly the technical supervision services cost, 
consider the real structure of these costs and the conditions of construction of facilities.

Keywords: road works cost, investor estimate documents, consulting engineer, technical 
supervision. 
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