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ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОДЕЗИЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Шишкалова Н.Ю., старший викладач 

(кафедра геодезії та землеустрою) 

В геодезичному виробництві до транзакційних витрат відносять: 

витрати періоду до здійснення угоди - переговори під час обговорення 

технічного завдання і підготовці контрактів на спеціальні високоточні 

геодезичні роботи, наприклад, при монтажі технологічного і 

будівельного обладнання, при спостереженнях за деформаціями 

особливо унікальних будівель і споруд, яких будується зараз не мало. 

Такі переговори можуть тривати протягом багатьох годин і навіть днів, 

займати час і зусилля багатьох фахівців, а отже, не безкоштовні. При 

таких переговорах у договірних сторін явно протилежні інтереси. 

Замовники хочуть точніше, швидше і дешевше, Виконавці - рівно 

навпаки. До того ж виконавці змушені виходити зі своїх можливостей і 

сучасних геодезичних технологій і техніки. До витрат періоду до 

здійснення угоди можна віднести процеси ліцензування та торгів, тому 

що бюджетні гроші останнім часом розподіляються тільки на підставі 

торгів. У предмет контракту входять обсяги геодезичних робіт, їх 

види, точність, терміни виконання  і одним з найважливіших питань є 

ціна. На традиційні види геодезичних робіт ціна визначається при 

складанні проекту робіт в процесі реалізації так званого проектно-

кошторисного методу планування. У цьому випадку витрати на 

складання проекту входять в ціну контракту. В інших випадках 

встановлення взаємовигідної ціни контракту пов'язане з втратою часу 

на торги, з пошуком необхідної інформації на їх ведення. Вперед 

виробничий період слід віднести витрати на отримання дозволу на 

проведення робіт, отримання інформаційних матеріалів про 

топографо-геодезичну вивченість району робіт і ін. У виробничий 

період витрати моніторингу пов'язані з взаємним контролем виконання 

умов контракту кожною стороною. З боку Замовника можуть мати 

місце такі форми несумлінної поведінки, як затягування розрахунків 

по виконаним геодезичних робіт, а іноді і просто відхід від оплати 

виконаних робіт і зданої йому продукції. Однак, можна зменшити такі 

витрати виконуючи роботи власними силами, як це застосовується в 

будівництві, де геодезичні служби входять до складу будівельних 

організацій, а також в проектно-вишукувальних інститутах, що мають 

свої геодезичні підрозділи 

 

 

 


