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АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано використання показни"

ка виробітку для оцінювання ефективності
будівельних підприємств. Розглянуто методики
розрахунку продуктивності праці, виконано
порівняння рівня виробітку в будівництві в Україні
та інших країнах, сформульовано порядок аналізу
рівня виробітку будівельних підприємств в Україні. 
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На сьогоднішній день, коли будівельна галузь
України почала виходити з кризи, яка тривала з
2008 року, а держава запроваджує нові житлові
програми, необхідно приділяти особливу увагу
надійності будівельних компаній для нарощуван"
ня притоку інвестицій у будівництво.

Обмеження доступу на ринок недобросовісних
виконавців будівельних робіт або забезпечення
вибору надійних будівельних організацій може бу"
ти реалізовано шляхом створення та функціону"
вання саморегулюючих організацій.

Важливою функцією таких організацій є оцінка
відповідності будівельної організації вимогам, які
пред'являються до учасників будівельної діяль"
ності. В Україні такі вимоги поки що не сформуль"
овані. 

Одним із критеріїв оцінювання будівельних
підприємств може бути виробіток або продук"
тивність праці. Порівняння рівня виробітку окре"
мого будівельного підприємства з досягнутим
рівнем по галузі або встановленим мінімальним
рівнем для саморегулюючої організації свідчитиме
про ефективність та конкурентоспроможність ць"
ого підприємства. Разом з тим стан будівельної га"
лузі країни можна визначити шляхом зіставлення
показника продуктивності праці в будівництві в
Україні та інших країнах. 

Продуктивність праці характеризує співвідно"
шення результатів праці та витрат праці.

На рівні будівельної галузі результатами праці
можуть слугувати показники обсягу виконаних
будівельних робіт та дохід (виручка) від реалізації
будівельної продукції. 

Витрати праці відображають час, зусилля та
кваліфікацію робочої сили, застосовані при вироб"
ництві продукції. Витрати праці вимірюються або
загальним числом відпрацьованого часу, або за"
гальною кількістю всіх працюючих. 

Найбільш часто використовувані показники
витрати праці:

– загальна кількість відпрацьованого часу;
– число зайнятих в економіці;
– чисельність робочої сили (робочих місць).
Кожен з цих вимірників, що використовуються

для розрахунків продуктивності праці, має свої не"
доліки та свої переваги. Так, вважається, що за"
гальна кількість відпрацьованого часу більш точно
оцінює продуктивність праці, оскільки загальна чи"
сельність працюючих може не відображати такі сут"
тєві розбіжності в оцінках, як праця в скорочені
робочі дні або тижні, відсутність на робочому місці
тощо. Можуть існувати суттєві розбіжності і в порів"
нянні та труднощі у вимірюванні загальної кіль"
кості відпрацьованого часу на міжнародному рівні.

Загальну кількість працюючих як в економіці
окремої країни, так і на галузевому рівні легше
виміряти, тому цей показник широко використо"
вується в міжнародній статистиці. Але його слід з
обережністю використовувати для міжнародних
порівнянь, бо ним не відображається ні середній
час роботи одного робітника, ні структурні зміни в
економіці, ні рівень якості робочої сили.

Багато питань виникає під час зіставлень даних
з продуктивності праці різних країн у розрізі мето"
дології розрахунку різних показників, повноти да"
них. Різні методи можуть використовуватись при
розрахунку середнього рівня відпрацьованого ча"
су, оцінки зайнятих осіб, використання даних що"
до неповної зайнятості працівників. Крім того, для
порівняння показників продуктивності праці
потрібно переведення показників, що обрахову"
ються у грошовому виразі, в єдину валюту.

Для порівняння рівня виробітку в будівництві
в Україні та інших країнах світу використано обсяг
реалізованої продукції в будівництві та кількість
найманих працівників в будівництві за даними
Eurostat.

Аналіз даних таблиці 1 та рисунка 1 показує,
що виходячи з розрахунку виробітку з обсягу ре"
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алізованої продукції  у євро, в 2011 році  рівень ви"
робітку (24,41 тис. євро на рік) майже сягнув кри"
зового 2008 року (25,05 тис. євро на рік). Проте та"
кий рівень залишається вкрай низьким порівняно
з рівнем, що досягнутий європейськими країнами.

Аналіз даних таблиці 2 свідчить про те, що най"
нижчий рівень виробітку серед представлених
країн визначився у 2010 році в Болгарії — 40,0 тис.
євро на рік, що в 2,1 раза більше ніж відповідний
показник в Україні.

Найвищий рівень виробітку серед представле"
них в таблиці 6 країн визначився у 2010 році у
Бельгії — 398,5 тис. євро на рік (майже в 20 разів
більше ніж в Україні). Високі значення виробітку
також в Данії, Ірландії, Іспанії, Фінляндії, Швеції,
Норвегії.

На рисунку 2 наведено графічне  порівняння рів"
ня виробітку одного працівника на рік в будівництві
в Україні та окремих європейських країнах.

Для порівняння рівня виробітку в будівництві
в Україні, Росії та Білорусі були використані такі
дані: обсяг підрядних робіт в будівництві у пе"
релічених країнах, кількість працівників, зайнятих
у будівництві (за даними офіційних  органів ста"
тистики Білорусі та Росії), середні курси валют (за
даними НБУ). Графічне представлення резуль"
татів розрахунків наведено на рисунку 3.

Аналіз рисунку 3 свідчить про те, що, на жаль, в
2011 році виробіток на одного працюючого в Ук"
раїні був нижчим ніж в Росії в 1,8 раза  та в 2,1 ра"
за нижче ніж у Білорусі. При цьому, якщо рівень
виробітку в Росії перевищував український протя"
гом всього періоду часу, що аналізується, то рівень
виробітку в Білорусі та Україні протягом 2005"
2008 років був майже однаковим.

Така ситуація пояснюється тим, що виробіток є
комплексним показником, який залежить від ба"
гатьох факторів різного рівня походження — мак"
роекономічного (світ, країна, галузь) та мікроеко"
номічного (підприємство), а отже відображає як
вплив цілого комплексу факторів — від загаль"
носвітової фінансової кризи, політичної ситуації в
країні до технічного рівня виробництва на конк"
ретному підприємстві. Низькі значення виробітку
в Україні, особливо в порівнянні з найближчими
країнами — сусідами — Росією та Білоруссю —
свідчить про те, що будівельна галузь нашої країни
ще знаходиться у кризовому стані.

Аналіз літературних джерел, досвіду визначення
рівня виробітку в різних країнах світу свідчить про
те, що в зарубіжних країнах питанню моніторингу
рівня виробітку в цілому по економіці та по окре"
мих галузях приділяють значну увагу. Органи ста"
тистики здійснюють відповідні розрахунки,
досліджуючи темпи зростання чи падіння цього по"
казника. При цьому використовуються різні підхо"
ди до розрахунку показника: в чисельнику викорис"
товують валовий внутрішній продукт (ВВП), вало"
ву додану вартість (ВДВ) і обсяг реалізованої про"
дукції, а в знаменнику — загальну кількість
відпрацьованого часу; число зайнятих в економіці
(галузі), число найманих працівників тощо.

В США рівень виробітку відстежують при ви"
конанні договорів підряду, оскільки невиконання
запланованого рівня виробітку ставить під загрозу
контрактні терміни здачі об'єкта в експлуатацію. 

В Україні приділяється недостатньо уваги по"
казнику виробітку як критерію оцінювання стану
економіки в цілому, будівельної галузі та окремих
підприємств. Потребується здійснювати поглиб"

Таблиця 1. Розрахунок рівня виробітку будівельних підприємств в Україні



67

2012 №54 Будівельне виробництво

Рис.1. Динаміка зміни рівня виробітку будівельних підприємств в Україні 

Рис. 2. Порівняння рівня виробітку одного працівника на рік в будівництві 
в Україні та окремих європейських країнах
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Таблиця 2. Річний рівень виробітку в будівництві в окремих країнах Європи, тис. євро  на 1 особу

Рис. 3. Порівняння рівня виробітку одного працівника на рік в будівництві 
в Україні, Росії та Білорусі



лений аналіз рівня виробітку в Україні в будівниц"
тві з визначенням кількісного зв'язку між ним та
факторами, які на нього впливають, результатами
діяльності підприємств, на які впливає рівень ви"
робітку (рис. 4). Для цього необхідно:

– визначити основні методичні підходи до
оцінки показника виробітку в будівельних ор"
ганізаціях;

– класифікувати та оцінити фактори, які впли"
вають на рівень виробітку працюючих будівель"
них організації;

– оцінити ступінь впливу основних факторів на
виробіток;

– визначити взаємозв'язок рівня виробітку та
основних результатів діяльності будівельного
підприємства;

– визначити порядок розрахунку ефективного
показника виробітку будівельної організації.

Це дозволить не тільки оцінювати будівельні
підприємства, а й планувати їх розвиток та вжива"
ти заходів для досягнення запланованих резуль"
татів діяльності, які визначають ефективний
рівень виробітку.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается использование показате"

ля выработки для оценки эффективности строи"
тельных предприятий. Рассмотрены методики
расчета производительности труда, выполнено
сравнение уровня выработки в строительстве в
Украине и других странах, сформулирован поря"
док анализа уровня выработки строительных
предприятий в Украине.

Ключевые слова: уровень выработки, произво"
дительность труда, строительное предприятие, са"
морегулирующая организация.

ANNOTATION
The paper proposes the use of indicators to assess

the effectiveness of production of construction enter"
prises. The techniques of calculation of labor produc"
tivity, and a comparison level of output in the con"
struction in Ukraine and other countries formulated
the procedure of analysis of development of construc"
tion companies in Ukraine.

Keywords: the level of output, productivity, con"
struction company, self"regulatory organization.
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Рис. 4. Визначення ефективного рівня виробітку


