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Розцінки на художньо-графічні роботи можуть обчислюватися на підставі певного 

нормативу, але носити рекомендаційний характер. Зокрема в табл. 1 подано основні розцінки на 
виконання художньо-графічних робіт [1]. 

Ціни можуть подаватися в доларах із врахуванням оптимальних тимчасових витрат (у 
людино-днях при 8-и годинному робочому дні), необхідних на певний вид робіт, що виконуються 
зокрема для приватних осіб. 

Таблиця 1 
Вартість виконання художньо-графічних робіт 

№ 
з/п 

Види робіт Необхідний час, л/д Одиниця  
виміру 

Плата у  
доларах 

1 

Чорно-білі плани, розгортки, креслення, схеми:    
а) середній складності 4 лист 10-20 
б) підвищеній складності 5 лист 20-40 
в) особливо складні 8-10 лист 40-100 

2 Перспективні креслення і схеми 5 лист 20-40 
3 Розробка художньої реклами  шт. 25-100 

4 

Розробка емблеми, герба, товарного знаку,  
фірмового напису, знаку обслуговування, піктограми: 

   

а) міжнародного і державного значення  шт. 50-200 
б) інші  шт. 10-100 

5 Розробка малюнка упаковки  шт. 15-100 

б Шрифтові плакати і плакати з використанням  
готових фотографій і інших матеріалів 

 шт. 15-125 

7 Демонстраційні таблиці  таблиця 20-150 
8 Виготовлення макету /конструкції/  макет 12-40 

В таблиці 1 по пунктах 1-2 при виконання планів креслень, розгорток, схем в кольорі 
розцінки встановлюють до 75%. По пункту 1-2 за одиницю виміру береться один аркуш формату 
А1 ( розмірами та площею – 59,4 * 84,1= 4995,54 см). 

При скороченні термінів робіт до допустимої (можливої) межі доцільно вводити коефіцієнт 
терміновості до 100%.  

Розробка дизайну для сторонніх організацій, що займаються типовим будівництвом об'єктів 
або серійним виготовленням предметів побуту, а також тиражуванням вашої реклами, малюнку, 
креслення і тому подібне, ціна встановлюється згідно з конкретною угодою. 

Сама сума плати подається в межах від максимуму до мінімуму і визначається залежно від 
трудомісткості робіт, складності і кваліфікації дизайнера. 

Розглянемо питання вартості дизайну інтер‘єрів. Спочатку мова буде йти про сам дизайн 
інтер‘єру будинків, квартир, офісів, ресторанів.  

Дизайн інтер‘єру це в першу чергу дизайн-проект, який є основною стадією розробки 
дизайну, на якій остаточно визначається стиль дизайну, планувальні рішення приміщень, прив‘язка 
прорізів, сантехнічного обладнання, основні оздоблювальні матеріали і архітектурні деталі, 
світлове і колірне рішення – для подальшого ремонту квартири або дому, офісу.  

Крім того передбачається надання замовнику підсумкового варіанту зображення майбутнього 
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інтер‘єру в 3-х вимірній графіці. 
Коротко відзначимо інформацію про дизайн квартир, будинків, офісів. В загальній постановці 

склад дизайн-проекту може бути наступним: 
1. Обмірне креслення з прив‘язкою інженерних комунікацій. 
2. Варіанти планувальних рішень (3 варіанти). 
3. План після перепланування. 
4. План демонтажу перегородок і інженерних комунікацій. 
5. План розташування меблів.  
6. План підлог, розкладка матеріалів. 
7. План стель. 
8. Схема освітлення з прив‘язками. 
9. Схема розміщення освітлення, розподіл ліній по вимикачам. 
10. План розміщення розеток. 
11. План розташування сантехнічного обладнання. 
12. Візуалізація інтер‘єру в програмі 3D Max, 2-3 види на кожне приміщення. 
Термін виконання дизайн - проекту складає від 3 тижнів. Вартість дизайн - проекту: від 15 до 

35 у.о. за 1 кв. м. Ціни на дизайн квартир можуть змінюватись в залежності від складності та 
розміру об‘єкту.  

Сама вартість авторського супроводу становить від 35 грн. за 1 кв. м (ціна може змінюватись 
в залежності від термінів і тривалості ремонту). Сама ціна збільшується, якщо об‘єкт знаходиться за 
межами міста. 

Пропонується розглядати як вартість самого об‘єкту, так і вартість проектної експозиції 
(проекту) [2]. Можна стверджувати, що комплексна оцінка вартості проектних та дизайнерських 
робіт може включати ряд певних етапів , які можна представити в певній послідовності, що подані 
у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Етапи комплексної оцінки вартості проектних та дизайнерських робіт 

№ з/п Назва етапів Назва робіт (орієнтовна) 

1 ПЕРЕДПРОЕКТНИЙ 

Збір і опрацювання літературних джерел (робота в бібліотеці і т.д.) 
Робота в Інтернеті 
Фотофіксація 
Обстеження території (об‘єкту) 
Макетування дипломної роботи (розкладка планшетів) 

2 ПРОЕКТНИЙ 
Розробка і представлення проектної пропозиції 
Виконання макету об‘єкту (містобудівельного вирішення) 
Представлення візуалізації 

3 ПІСЛЯПРОЕКТНИЙ 
Оформлення проекту - роботи (роздрук графічного матеріалу 
планшетів) 
Написання і оформлення пояснювальної записки до проекту 

4 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ Представлення роботи (пояснювальної записки і графічного матеріалу ) 
замовнику, потенційному інвестору, певній кваліфікаційній комісії і т.д. 

Визначення вартості робіт проектного етапу можна проводити і на основі даних таблиці 1 або 
згідно загальної постановки складу і вартості самого дизайн-проекту. 
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