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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ 

ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядаються основні механізми фінансування вітчизняного 

житлового будівництва. На основі їх порівняльного аналізу даються поради 

щодо покращення рівня забезпеченості доступним житлом населення України. 

Ключові слова: житлове будівництво, фінансування будівництва, 

доступне житло. 

 

Вступ. Власне житло є безперечно однією з найбільш пріоритетних 

життєво необхідних потреб кожної людини, від задоволення якої залежить її 

моральний та фізичний добробут. Держава має створити умови, за яких кожний 

громадянин матиме можливість побудувати власне житло, придбати його або 

взяти в оренду. Існує тісний взаємозв'язок між станом ринку житлової 

нерухомості та рівнем розвитку країни в цілому. На практиці можна 

спостерігати як за покращенням ситуації на ринку житла слідує підйом в 

економіці держави. Тому важливо забезпечити ефективну рівновагу між 

платоспроможним попитом та ціновою пропозицією на ринку житла, наслідком 

якої стане збільшення обсягів житлового будівництва і забезпечення як можна 

більшої кількості громадян доступним житлом.  Дуже актуальним на даний час 

в Україні є проблема поліпшення системи фінансового забезпечення 

будівництва житла.  

Аналіз досліджень і публікацій. На теперішній час існує кілька 

основних джерел фінансування житлового будівництва в Україні, а саме: 
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іпотечне кредитування, житлові будівельні заощадження, житлові облігації, 

державне замовлення на будівництво, фінансова оренда (лізинг) житла, 

будівництво за рахунок підприємств та організацій. Яким би не було джерело 

фінансування, кошти до нього надходять з двох основних напрямків, а саме: 

власні кошти інвесторів (осіб або організацій) або залучені ними кошти (займи, 

кредити); безоплатна фінансова допомога держави. 

Інвестування та фінансування житлового будівництва в Україні 

регламентовано законодавчо. Законом України «Про інвестиційну діяльність» 

передбачено можливість залучення коштів населення з метою фінансування 

житлового будівництва через емісію цільових облігацій, фонди фінансування 

будівництва (ФФБ), фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного 

інвестування (ІСІ). В Україні найбільшої популярності серед перелічених 

методів зазнало інвестування за допомогою цільових облігацій та ФФБ.  

У випадку використання безвідсоткових (цільових) облігацій для 

фінансування будівництва житла, інвестор укладає договір із забудовником, 

який за ним резервує об'єкт інвестування (квартиру або ін.). Забудовник 

випускає, а громадянин купує цільові облігації, щоб пізніше обміняти їх на 

об'єкт нерухомості. Є кілька нормативних документів, що регулюють в даному 

випадку стосунки між забудовником та інвестором, а саме Закони 

України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

затвердження положення «Про порядок здійснення емісії облігацій підприємств 

та їх обігу». Дуже часто функцію емітента виконує забудовник. Крім інвестора 

та емітента, в цьому фінансовому механізмі беруть участь також торговець 

(юридична особа, яка має право здійснювати операції з цінними паперами) та 

зберігач (банк або торговець цінними паперами, який має ліцензію на 

зберігання та обслуговування обігу цінних паперів). Після укладення договору 

купівлі-продажу, покупець облігацій отримує право обміняти їх під час 

погашення на відповідну кількість одиниць вимірювання об'єкта інвестування. 
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Для купівлі квартири або іншого об'єкта нерухомості, кількість придбаних 

облігацій має покривати вартість її загальної площі. Тому, зазвичай йдеться про 

пакет облігацій, який інвестор передає для погашення у зазначений термін. 

Наступним досить розповсюдженим в Україні способом фінансування 

житлового будівництва є ФФБ. Закон «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» дає 

його визначення. Отже, Фонд фінансування будівництва - це кошти фізичних та 

юридичних осіб, які акумулюються для ведення будівництва з наступною 

передачею об'єкта у власність цих осіб. Після затвердження правил взаємодії 

між учасниками ФФБ (замовником будівництва, забудовником, управителем 

ФФБ та довірителем), відкривається рахунок для зосередження коштів на 

будівництво.  Довірителем у цьому випадку є інвестор, який передає кошти 

управителю ФФБ, який резервує за довірителем об’єкт нерухомості. Для того, 

щоб створити ФФБ, фінансова установа повинна мати ліцензію на здійснення 

діяльності по залученню коштів для фінансування будівництва та/або операцій 

з нерухомістю. Після завершення будівництва забудовник передає об'єкти 

нерухомості інвесторам, а створене ФФБ зазвичай ліквідується. 

Аналізуючи способи інвестування у житлове будівництво в Україні, не 

можна не згадати про такий важливий інструмент як іпотечне кредитування, 

яке визначається як особливий вид економічних відносин стосовно  надання 

кредитів під заставу нерухомого майна на довгостроковій основі. В Україні 

даний метод фінансування регулюється Законом України "Про 

іпотеку".Іпотечний кредит характеризується тим, що заставою для його 

отримання може бути та нерухомість, на купівлю якої він береться. Позики під 

нерухомість підлягають погашенню на умовах розстрочки платежу і зі сплатою 

відсотків. 

Ще одним з механізмів залучення коштів до житлового будівництва є 

іноземні інвестиції. З метою покращення ситуації на ринку доступного житла 

на державному рівні було розроблено схему використання іноземних 

інвестицій. Втілення цього плану в життя можна очікувати вже найближчим 
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часом за умови ефективної співпраці з іноземними інвесторами. Результатом 

цих дій стане більш дешеве орендне житло, скорочення квартирної черги та 

доступне іпотечне кредитування. Іншим важливим наслідком стане створення 

додаткових робочих місць за рахунок нового будівництва. 

Постановка завдання. Зараз Україна значно відстає від країн з 

розвиненою економікою за обсягами та якістю житла. За останніми даними, 

понад 2 млн. українських громадян стоять у черзі на отримання житла. При 

сучасному темпі житлового будівництва мало ймовірно, що держава надасть їм 

можливість вчасно покращити свої житлові умови. Рівень доходів більшості 

громадян недостатній для придбання власного житла за ринковою 

ціною.Беручи до уваги  сучасні економічні умови в Україні, надзвичайно 

важливим залишається питання пошуку ефективних механізмів залучення 

коштів до ринку житлової нерухомості. Вибір тієї чи іншої системи 

фінансового забезпечення житлового будівництва справляє суттєвий вплив на 

вирішення глобальної проблеми забезпечення громадян доступним житлом. У 

статті освітлюються основні характеристики та проблеми використання різних 

механізмів фінансування житлового будівництва. 

Основна частина. Результатом недостатнього розвитку ринку цінних 

паперів та фінансових установ в нашій країні стало вкладання коштів 

населенням у нерухомість з метою їхнього збереження. Така ситуація була 

характерною для ринку житла у 2000-2008 роках, коли ціни на нерухомість в 

Україні дуже зросли.  Проте після 2008 року можна було спостерігати спадання 

цієї тенденції. На теперішній час вкладання населенням коштів у сферу 

житлового будівництва відбувається переважно з метою покращення житлових 

умов. Але через різку відмінність рівнів доходів різних верств населення, 

придбання житла надалі лишається проблемою для багатьох українців. 

Законодавче обмеження кількості механізмів залучення коштів населення 

ускладнює процес фінансування будівництва для багатьох забудовників. 

Інвестори ж мають змогу вирішувати, яким інструментом фінансування 

скористатися: вкласти гроші в облігації, взяти іпотечний кредит в банку чи 
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інвестувати через ФФБ. Кожний з цих способів фінансування має свої переваги 

та недоліки. Але жодна схема фінансування не може гарантувати на 100 %, що 

об'єкт будівництва буде зданий в строк.  

На теперішній час ФФБ вважається досить надійним механізмом 

фінансування житлового будівництва.  Наявність чіткої законодавчої бази, що 

регулює діяльність ФФБ є перевагою даного механізму інвестування. В 

інвестора навіть є можливість відмовитися від участі в ФФБ у будь-який час і 

отримати свої кошти після завершення будівництва та продажу квартири або 

іншого об'єкту нерухомості  управителем ФФБ.  

В порівнянні зі створенням ФФБ, для забудовника процес випущення 

цільових облігацій є більш дешевим та простим. Проте, суттєвим недоліком цієї 

схеми для забудовника є неможливість змінити номінальну вартість цінних 

паперів, у випадку якщо ціни на ринку будівельних матеріалів та робіт 

зростуть. Іншим недоліком є неможливість змінити період погашення 

облігацій, беручи до уваги той факт, що житлові будинки здаються дуже часто 

зі значним запізненням. Незважаючи на те, що в Україні інтереси громадян, що 

купують об'єкти нерухомості на етапі будівництва, використовуючи цільові 

облігації, захищені законодавчо, існують і для них певні ризики. Чималу роль 

тут відіграє порядність емітента. Перевагою використання цільових облігацій є 

їхня висока ліквідність. Цей метод фінансування є також досить надійним, 

оскільки забудовник проходить перевірку Національною комісією з цінних 

паперів і фондового ринку. Через те, що процедура фінансування та 

оподаткування через ФФБ або емісію цільових облігацій є не зовсім простою, 

інвестори іноді приймають рішення об'єднатися і створити житлові будівельні 

кооперативи й тим самим спрощують процес інвестування.  

Іпотеку безсумнівно можна вважати дуже ефективним механізмом 

забезпечення населення житлом. Але треба зазначити, що формування 

іпотечного ринку житла в Україні просувається досить низькими темпами. 

Беручи до уваги високі ціни на об'єкти нерухомості та відсоткові ставки за 

іпотечними кредитами, для того, щоб громадяни могли скористатися 
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механізмом іпотечного кредитування, їхні середні доходи мають суттєво 

збільшитися. Мало хто з українців може собі дозволити взяти кредит для 

придбання нерухомості під 18% річних. Дуже високі ставки за кредитами не 

дозволяють більшості громадян розраховувати на покращення житлових умов, 

використовуючи дану схему фінансування.  

Висновки. Беручи до уваги світовий досвід, успішний розвиток сфери 

будівництва житла напряму залежить від обсягів інвестицій. За умов ринкових 

відносин основним джерелом фінансування житлового будівництва в нашій 

країні є кошти населення та кредити банків. Використання ФФБ та цільових 

облігацій є надійним та оптимальним вирішенням питання забезпеченості 

житлом громадян. Вдосконалення цих механізмів може призвести до 

поліпшення загальної ситуації на ринку житла в Україні. У порівнянні з 

провідними країнами Європи, структура інвестицій у житлове будівництво в 

Україні не є задовільною перед усім через те, що основним джерелом 

надходження коштів є доходи населення. Обираючи те чи інше джерело 

фінансування житлового будівництва та, особливо, будівництва доступного 

житла, треба брати до уваги такий важливий фактор як вартість інвестиційного 

капіталу. Якщо забезпечено ефективний взаємозв'язок між коефіцієнтами 

рентабельності власного капіталу та заборгованості, то можна вважати, що 

структура інвестиційного капіталу є оптимальною. Для того, щоб іпотечне 

кредитування набуло більшої розповсюдженості, потрібно знизити ставки 

кредиту принаймні до 3-5% річних та створити зрозумілу, чітку систему 

оформлення іпотеки. Участь держави у фінансуванні житлового будівництва, 

створення програм по забезпеченню населення житлом, залучення іноземних 

інвестицій, створення умов щодо покращення загального фінансового стану 

громадян можуть стати розв'язком проблеми доступності житла в Україні. 
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Анализ основных современных механизмов финансирования 

жилищного строительства в украине 

В статье рассматриваются основные механизмы финансирования 

отечественного жилищного строительства. На основании их сравнительного 

анализа даются рекомендации касательно улучшения уровня обеспечения 

доступным жильем населения Украины. 

Ключевые слова: жилищное строительство, финансирование 

строительства, доступное жилье. 
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The article reviews main financial mechanisms of the national housing 

construction. Based on of their comparative analysis, recommendations are given for 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

 

У статті розглядаються питання формування комплексної 

збалансованої політики управління оборотними активами. Розглянуті 

теоретичні підходи до визначення поняття «оборотні активи», основні 

заходи, реалізація яких необхідна під час формування системи управління 

оборотнии активами. Стверджується, що основою зростання 

конкурентоздатності є вдосконалення  механізму  управління  оборотними  

засобами  підрядних будівельних підприємств. 

Ключові слова: конкурентоздатність, оборотні активи, управління 

оборотними активами, оборотність оборотних активів, будівельна 

галузь,ефективність використання оборотних активів. 

 

Вступ.Внаслідок економічної кризи, різкого скорочення ділової 

активності, неефективності державної фінансово-кредитної, бюджетно-

податкової і цінової політики та недосконалості правової бази, більшість 

будівельних підприємств не може забезпечувати рентабельність виробництва. 

Тому раціональне і ефективне використання обігових коштів, що може 

використовуватись як один з вагомих чинників підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, набуває все більшої актуальності саме 

під час дії кризових явищ.   

Для українських будівельних підприємств, так само як і для підприємств 

інших видів діяльності, основою стійкості і стабільного розвитку є управління 

оборотним капіталом, спрямоване не стільки на досягнення ефективності 

виробництва та мінімізацію операційних витрат в короткостроковому періоді, 
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скільки на підтримку зростання у майбутньому. Наскільки ефективно 

підприємство здійснює управління оборотним капіталом, відображається на 

рівні заборгованості, операційних витратах, платоспроможності та майбутній 

економічній стійкості. Тому завдання з забезпечення ефективності 

функціонування оборотного капіталу належить до числа найбільш важливих 

загальноекономічних проблем, оскільки нестача оборотних коштів стримує 

розвиток, знижує ділову активність вітчизняних підприємств, зменшує 

ефективність операційної діяльності та є однією із причин їх невисокої 

інвестиційної привабливості. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема збільшення ефективності 

використання оборотних активів та управління ними з метою підвищення 

конкурентоспроможності не є новою. В економічній літературі. інтерес до 

питань управління оборотними активами часто підсилюється в періоди 

економічних криз, що проявляється створенням великої кількості нових 

теоретичних положень та практичних рекомендацій. 

Вирішенню завдань з оцінки, прогнозування, управління оборотними 

активами підприємств присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених, а 

саме: Ареф’євої О.В., Айзенштейна М.Д., Балабанова І.Т., Бланка І.А., 

Бригхема Ю.Ф., Ван Хорна, Ковальова В.В., Литвина М.І., Поддєрьогіна A.M., 

Стоянової О.С., Шеремета А.Д. тощо 

Проблеми формування оборотних активів будівельних підприємств, 

галузеві особливості, переваги та недоліки, теоретичні та практичні завдання з 

управління оборотними активами підприємств будівельної галузі у своїх працях 

досліджували наступні вчені: Барканов А.С., Верхоглядова Н.І., Гойко А.Ф., 

Ізмайлова К.В., Міхельс В.О., Рижакова Г.М., Ушацький С.А., Федосова О.В., 

Федоренко В.Г. 

У даний час ще багато завдань з управління оборотними активами 

будівельних підприємств потребують вирішення. Не дивлячись на значну увагу, 

що приділяють науковці та економісти-практики даному питанню, можна 

стверджувати, що пошук теоретичних і практичних шляхів вирішення проблеми 
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підвищення ефективності управління оборотними активами для забезпечення 

умов стабільного розвитку будівельних підприємств завжди є актуальним. Це 

викликає необхідність подальших досліджень в даному напрямі. 

Постановка завдання.Метою статті є огляд різних теоретичних підходів 

до поняття «оборотні активи будівельного підприємства», розробка практичних 

рекомендацій щодо їх оцінки та управління, з урахуванням галузевих особливостей. 

Основна частина. Аналіз літературних джерел, присвячених оборотним 

активам підприємств будівельної галузі дозволив визначити, що на даний час 

теоретичне підґрунтя управління оборотним капіталом вже цілком сформоване, 

але в економічних наукових джерелах не існує однозначного визначення 

сутності оборотних активів. Використовуються різні поняття (оборотні активи, 

оборотні кошти, оборотний капітал, поточні активи, оборотні фонди, оборотні 

засоби та ін.). 

А.М. Поддєрьогін  [7, с.187]  визначає оборотні активи як кошти, 

авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення 

безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання 

прибутку. І.О. Бланк [2, с. 162] дає визначення оборотним активам  як 

сукупності майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний 

господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного 

циклу або дванадцяти місяців з дати балансу. Білик М. Д. [1, с. 161] дає 

визначення оборотним активам як групі мобільних активів із періодом 

використання до одного року, що безпосередньо обслуговують операційну 

діяльність підприємства і внаслідок високого рівня їх ліквідності мають 

забезпечувати його платоспроможність за поточними фінансовими 

зобов'язаннями. А.А. Мазаракі [6, c. 524] визначає оборотні активи як 

сукупність матеріальних та грошових цінностей підприємства, що знаходяться 

в постійному кругообороті, змінюють свою матеріальну форму протягом 

одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на 

товари, що реалізує підприємство.  

Вивчення економічної літератури, в якій розглядається система 
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показників, які характеризують стан та використання оборотних активів, 

дозволяє зробити висновок, що методика аналізу ефективності управління 

оборотними активами за останні роки майже не змінилася. Більшість авторів, 

для визначення  їх ефективності, використовують показники оборотності, 

рентабельності, ліквідності, тривалості операційного і фінансового циклів.  

Ефективне управління складом та структурою оборотного капіталу є 

важливим чинником забезпечення конкурентних переваг підприємства шляхом 

раціонального використання обігових коштів будівельних підприємств  

До найважливіших завдань управління оборотним капіталом, від 

реалізації яких залежить можливість досягнення завдань ефективної 

операційної політики підприємства належать (рис.1): 

− визначення оптимального обсягу оборотних активів; 

− визначення оптимальної структури оборотних активів; 

− оптимізація витрат на фінансування для підтримки певного обсягу 

оборотних активів; 

− управління чистим оборотним капіталом; 

− забезпечення ліквідності та платоспроможності оборотних активів; 

− управління тривалістю фінансового та операційного циклів; 

− формування оптимального обсягу товарно-матеріальних запасів; 

− управління дебіторською заборгованістю; 

− управління грошовими коштами тощо. 

Особливості функціонування будівельних підприємств (форма власності, 

організація та технологія будівельного процесу, стосунки з постачальниками і 

замовниками, структура витрат, фінансовий стан тощо) обумовлюють 

особливості формування їх операційного та фінансового циклів. Операційний  

цикл відображає період повного обороту грошових активів у виробничому 

процесі, фінансовий цикл - період, протягом якого підприємство фінансує свою 

господарсоьку діяльність.  
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Рис.1.Завдання з управління оборотним капіталом будівельного підприємства 

 

Прискорення оборотності протягом виробничого циклу може відбуватися 

на наступних стадіях кругообігу: 

— на стадії формування запасів — за рахунок системи управління 

запасами (оптимізації їх потреби та наявності, визначення надлишків та їх 

ліквідації, вибору постачальників і поліпшення організації постачання); 

— на стадії виробництва — за рахунок впровадження нової техніки, 

організаційних рішень, технологій, підвищення продуктивностіі праці, що 

сприятиме скороченню виробничого циклу без зниження якості; 

— на стадії реалізації — за рахунок оптимізації системи оплати 

виконаних робіт за договорами підряду. У будівництві в системі обліку стаття 

“готова продукція” відсутня, що свідчить про те, що обігові кошти цих 

підрядних підприємств не приймають товарної форми і переходять з 

виробничої форми безпосередньо в грошову. 

На даний час поміж економістів відсутня єдина точка зору з приводу 

того, що вважати готовою продукцією будівництва і, відповідно,  у який 

момент завершується кругообіг обігових коштів підрядних будівельно-

монтажних організацій. Пропонуємо розуміти під готовою продукцією 
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підрядного підприємства повністю прийняті за актом передачі та оплачені 

згідно актів КБ-2в та КБ-3 виконані будівельні роботи за окремим договором 

підряду. Основними ознаками, що визначають готовність проміжної 

будівельної продукції (виконання окремих будівельних робіт на об’єкті) 

виступають її завершення в натурі і відчуження від виконавця - 

підрядника.Тобто один будівельний об’єкт може розглядатись як сукупність 

багатьох видів проміжної будівельної продукції (будівельних робіт). 

Ще однією особливістю, яку потрібно враховувати при формуванні 

оборотних активів будівельного підприємства є потреба в обігових коштах, 

часто досить значного розміру, для обслуговування закінченої, але ще не зданої 

та не оплаченої замовниками будівельної продукції.  

Для зменшення  тривалості  фінансового  циклу потрібно зменшенні 

періоду обертання  дебіторської  заборгованості  та (або)  збільшення  періоду  

обігу кредиторської заборгованості, збільшення прибутковості використання 

оборотних активів і зниженню вартості їх формування, оптимізацію  розміру  

чистого оборотного капіталу тощо. 

Підвищення оборотності обігових коштів дає змогу збільшити обсяги 

виробництва й реалізації продукції без залучення додаткових фінансових 

ресурсів. 

Висновки. Кризові явища в економіці в цілому та у будівельній галузі 

зокрема, постійні зміни державної фінансово-кредитної, бюджетно-податкової 

політики вимагають від будівельних підприємств, для збереження 

конкурентних переваг та отримання нових конкурентних позицій,  не тільки 

удосконалювати систему управління оборотними активами, але й шукати нові 

джерела поповнення їх обсягу та підвищення ефективності використання.  

Для забезпечення конкурентних переваг, обсяг оборотних активів має 

бути достатнім для забезпечення в довгостроковому періоді стабільної 

виробничої та фінансової діяльності підприємства та забезпечувати ліквідність 

та платоспроможність будівельного підприємства в короткостроковому періоді. 
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О.Ю. Беленкова 

Управление оборотными активами строительного предприятия как 

средство достижения конкурентных преимуществ 

В статье рассматриваются вопросы формирования комплексной 

сбалансированной политики управления оборотными активами. Рассмотрены 

теоретические подходы к определению понятия «оборотные активы», 

основные мероприятия, реализация которых необходима во время формирования 

системы управления оборотными активами. Утверждается, что 

конкурентоспособности предприятий является усовершенствование механизма 

управления оборотными активами подрядных строительных предприятий. 
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Ключевые слова: конкурентоспособность, оборотные активы, 

управление оборотными активами, оборотность оборотыих активов, 

строительная отрасль, эффективность использования оборотних активов. 

 

O.Y. Bielienkova 

Control current assets of construction companies as a tool to achieve 

competitive advantage 

The formation of complex balanced current assets management policy are 

discussed in this article. The theoretical approaches to the definition of "current 

assets", the basic measures, which require implementation during the formation of 

current assets management.. It is alleged that the preservation improvement of the 

mechanism of management of working capital of the building enterprises on the 

growth of competitiveness of enterprises   

Keywords: competitiveness, current assets, current assets management, 

turnover of current assets, the construction industry, efficiency of current assets. 

 

 

 

 

УДК 658.005(477) 

А.С.Кос 

аспірантка 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕНЧМАРКІНГУ  

В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто та розкрито сутність поняття бенчмаркінг як одного із 

найефективніших інструментів щодо вдосконалення ефективності вітчизняних 

бізнес-процесів. Розглянуто основні визначення поняття бенчмаркінг. Досліджено 

наявні основні проблеми, пов’язані з методологією проведення бенчмаркінгу 
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вітчизняними підприємцями. Висвітлено деякі психологічні та етичні аспекти 

застосування бенчмаркінгу, які безпосередньо гальмують його розвиток в 

Україні, не дивлячись на багаторічний успішний досвід інших високорозвинених 

країн у даному методі управління. Дослідження показали, що існує певна 

неоднозначність поглядів щодо визначення самого поняття бенчмаркінгу, а 

також його сутності, складу та місця в управлінні підприємством.  

Ключові слова: бенчмаркінг, підприємство, фірма, управління, 

конкурентоспроможність, діяльність, принципи, порівняння, перспективи 

розвитку бенчмаркінгу, бізнес-процеси, ефективність діяльності 

підприємств, меод, концепція. 

 

Вступ. Для українських керівників «бенчмаркінг» - це незнайоме слово, а 

еталонне зіставлення сприймається не як метод управління, а як звичайний 

аналіз конкурентів або маркетингове дослідження. Однак потенціал 

бенчмаркінгу великий, і найближчим часом еталонне зіставлення займе своє 

законне місце в арсеналі менеджерів, тому що одним з кращих методів для 

встановлення відповідності цілей компанії вимогам світового ринку є 

бенчмаркінг. 

Кожна людина прагне досягти досконалості скрізь і у всьому. Кожній 

людині завжди здається, що у інших все краще, що обставини складаються 

тільки найкращим чином і це завжди сприяє успіху. Та й узагалі, добре там, де 

нас немає. Такої філософії притримуються багато з нас не тільки в 

повсякденному житті, а й у веденні бізнесу. 

Створюючи бізнес з нуля на вже існуючих ринках, ми намагаємося 

знайти аналоги звичних товарів чи послуг, вивчити досвід потенційних 

конкурентів та аналізуємо їх помилки та здобутки. Ми завжди шукаємо об’єкт 

для порівняння і це неперервний процес. Досягнувши поставлених цілей і в 

якійсь мірі реалізувавши стратегію експансії, кожен бізнес переходить до 

розробки і реалізації нової стратегії – підвищення своєї ефективності. До цього 

часу вже вимальовується певна картина, яка складається з показників 
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діяльності, проводячи моніторинг яких ми можемо, нехай навіть частково, але 

отримати відповіді на питання «Де ми? На якій висоті знаходимось?» 

Кожному бізнесмену завжди цікаво детально розглянути механізм роботи 

власного підприємства чи фірми, щоб віднайти ті сили і ресурси, яких не 

вистачає для досягнення головної цілі фірми – отримання максимального 

прибутку. А ще цікавіше розглянути, що відбувається у інших. Причиною 

виникнення інноваційних рішень для банальних товарів чи послуг на більшості 

ринків є конкурентна боротьба. Кожен придумує нову стратегію виведення 

товару чи послуги на ринок, щоб досягнути максимального попиту та 

втриматися на ринку якомога більше часу. При цьому на операційному рівні 

кожен бореться за зниження затрат, так як це єдине джерело маржі в умовах 

високої конкуренції.[4] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і 

практичних аспектів бенчмаркінгу присвячено ряд наукових праць. Розвитком 

бенчмаркінгу та дослідженням дієвості сучасних стратегій управління на 

українських підприємствах вивчали такі науковці, як: Т. Л. Вишинська, А. В. 

Гончарук , Т. Г. Голубєва, О. В. Кравченко, О. О. Терещенко, Ю. В. Тіхонов, 

Ж.В. Горностаєва, Є.В. Соколова. Із зарубіжних вчених варто виділити Роберта 

Кемпа С., С. Міллера, Б. Андерсената інших науковців. В зазначених працях 

дослідження стосується процесу проведення бенчмаркінгу та особливостей 

його здійснення в певних галузях діяльності.  

Постановка завдання. Розглянути різні трактування поняття 

бенчмаркінг і визначити зміст та місце бенчмаркінгу в загальній системі 

управління підприємством. Проаналізувати вітчизняний досвід щодо 

впровадження бенчмаркінгу та сформувати чинники, які гальмують розвиток 

бенчмаркінгу в Україні.  На основі проаналізованої інформації зробити 

висновки щодо конкурентоспроможності підприємств із застосуванням методу 

бенчмаркінгу. 

Основна частина. Весь процес конкурентної боротьби фірм та 

підприємств за «владу над ринком» можна вирішити за допомогою 
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більше двох десятків років, 

Інституті стратегічного планування

вітчизняній та зарубіжній економічні

поняття. [7,с.11] 

В Україні термін «бенчмаркінг

етапі українські консультаційні

бенчмаркінгу, хоча його 

вдосконалення методів роботи

На рисунку 1 наведено
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Джерело: [ 7, с.11] 
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поняття вже не є новим, адже в Україні використовується

років, а вперше поняття «бенчмаркінг» з’явилося

стратегічного планування Кембриджа у 1972 році

зарубіжній економічні літературі є багато різних

термін «бенчмаркінг» з'явився в кінці ХХ ст

консультаційні фірми досить рідко впроваджують

його елементи зустрічаються в багатьох

методів роботи вітчизняних підприємств. 

наведено деякі формулювання даного терміну

Основні визначення поняття бенчмаркінг

— безперервний процес порівняння продуктів
практик з аналогами найпотужніших конкурентів
компаній, які є визнаними лідерами в обраній

(кращими у своєму класі).(Camp Robert C.

— процес ретельного вимірювання продуктивності
співставлення з найуспішнішими компаніями

наближення до найкращих у галузі (групі
перевершення.(Kaiser Associates

— процес виявлення і врахування передового
організаціях.(The Benchmarking Code of Conduct)

— безперервний процес, який відкриває, вивчає
краще в інших організаціях з метою використання

своєї організації.(Харрингтон Х. Дж

систематичний процес пошуку найкращої практики
ідей і високоефективного виконання процедур, які

вищої продуктивності.(Данілов І. П

відносин, вип. 33, 2015 

Україні використовується 

бенчмаркінг» з’явилося у США в 

році. На сьогодні у 

різних визначень цього 

ХХ ст. На сучасному 
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даного терміну, проте цей 
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Прикладом застосування бенчмаркінгу в Україні можна вважати 

сертифікацію системи якості підприємства відповідно до стандартів 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що сприяє підвищенню 

ефективності підприємництва. Найвідомішим успішним прикладом 

сертифікації українських компаній за системою ISO є ПАТ «Оболонь», ПАТ 

«Луцький підшипниковий завод». Бізнес компанії ООО «Екологічні 

технології», ексклюзивного виробника фільтрів для очищення води «Бар’єр», 

побудовано на бенчмаркінгу. Досвід був запозичений у компаній, що надають 

послуги логістики. Вирішувались такі питання, як: досягнення більш 

економічного перевезення великих фільтрів, запобігання крадіжкам вантажу, 

нововведення в даних про одержувача (не тільки прізвище та адреса, але і 

номер телефону, у тому числі мобільного). [2, с. 43] 

Бенчмаркінг, як ніякий інший метод, дозволяє проаналізувати і порівняти 

продукти, підприємницькі процеси, послуги, методи, самі підприємства або 

середовище, що оточує підприємство. Цей метод, якщо його впровадити на 

підприємстві, дозволить досягти високих результатів роботи підприємства і 

підвищити конкурентоспроможність серед провідних підприємств .[5, c.74] 

Щодо практичних аспектів застосування бенчмаркінгу, то за даними 

рейтингу Fortune понад 40% найбільших корпорацій світу застосовують різні 

види бенчмаркінгу. Вдалі приклади використання даного інструменту можна 

розглянути на таких корпораціях: Bank of America, American Express, Xerox, 

TRW, Eastman Kodak, Internal revenue service, Alcoa, AT&T, DEC, IBM, Toyota, 

Nasa і т.д. 

У Японії, США та інших країнах програми бенчмаркінгу мають державну 

підтримку, тому що завдяки такому обміну досвідом виграє економіка країни в 

цілому. [3] 

Сьогодні в Україні також впроваджується практика застосування 

бенчмаркінгу на державному рівні – це проект РЕОП. Проект РЕОП був 

розрахований на п’ять років (2010–2015 рр.), впроваджувався Конференційною 

радою Канади за фінансової підтримки Уряду Канади. Метою Проекту РЕОП 
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було сприяння стійкому розвитку областей і міст України шляхом розбудови 

спроможності місцевої влади до планування соціально-економічного розвитку 

територій з використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування. 

Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку, на основі 

результатів демографічного, економічного та бюджетного прогнозування, 

кластерного аналізу економіки та бенчмаркінгу (порівняльного аналізу), що 

виконувався в рамках Проекту РЕОП, допоміг визначити обґрунтовані 

пріоритети та скласти реалістичні плани економічного розвитку багатьох міст 

та областей України, що, зрештою, сприяло підвищенню їхньої 

конкурентоспроможності [9]. 

В Україні ж найбільш популярний бенчмаркінг пов'язаний з аналізом 

систем компенсації та рівня оплати праці. В той час як за кордоном актуальним 

є як бенчмаркінг операційних процесів, так і окремих операційних дільниць . 

Головна особливість бенчмаркінгу заключається в тому, що необхідно ділитися 

інформацією. Це так званий пул опитаних фірм, або, як варіант, можна 

домовитися з конкурентами про розкриття інформації напряму. При такій 

взаємодії існує визначена етика, тобто, не комільфо задавати питання, які 

будуть розкривати технологічні секрети та ноу-хау компанії.[4] 

Бенчмаркінг не рідко називають конкурентною розвідкою і в цьому є 

доля правді. Адже ми дійсно намагаємося дізнатися, що ж такого робить наш 

конкурент, щоб вивчити наші слабкі та сильні сторони, проаналізувати їх та 

зіграти на контрасті, щоб досягнути успіху. 

На рисунку 2 наведено головні чинники, що гальмують та загрожують  

активному впровадженню бенчмаркінгу в Україні. 

Але необхідно виділити й переваги застосування методу бенчмаркінгу - це 

створення конкурентної переваги для підприємств за рахунок використання 

постулату «не копіюйте, а створюйте». 

Досить влучним є вислів Алана Коена «Треба мати велику мужність, щоб 

відмовитися від добре знайомого і того, що здається надійним, заради 

прагнення освоїти нове. Але ви не зможете застрахувати себе тим, що 
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перестало бути надійним. Набагато корисніше проявити здоровий авантюризм 

та підприємливість, оскільки життя в русі, а сила — в здатності до змін» [10]. 

 

• незнання методів бенчмаркінгу як ефективного інструментууправління ; 

• брак досвідчених фахівців відповідної спеціалізації;  

• недостатність розвитку інформаційних управлінських систем в Україні; 

• відсутність у вітчизняних підприємств бажання розкривати секрети свого 

успіху та прагнення зберегти комерційну таємницю; 

• складна політична ситуація в країні, що не дає можливість будувати 

стратегічні плани в довгостроковій перспективі; 

• відсутність центрів бенчмаркінгу;  

• існуючі системи фінансового обліку компанії й оподаткування не завжди 

дозволяють отримати реальні дані за тими або іншими показниками; 

• відсутність програм бенчмаркінгу, які фінансуються державою. 

Рис.2. Загрози та чинники, що гальмують розвиток бенчмаркінгу в Україні 

Джерело: структуровано авторомна основі [6]. 

 

Висновки. Головна причина настільки рідкого використання 

бенчмаркінгу це те, що більшість вітчизняних компаній проходять період 

становлення. Його впровадження залежить від того, наскільки те чи інше 

підприємство структуроване, наскільки ним стандартизовані власні бізнес-

процеси, і темпи розвитку ринку стимулюють його до бенчмаркінгу. Коли 

визначений рівень розвитку підприємства досягнуто, перед ним встають 

питання вивчення і використання кращого досвіду, накопиченого в цій сфері 

діяльності. А бенчмаркінг - це економія часу та ресурсів. 

Тож в першу чергу, перед тим як взятися за вивчення конкурентів, 

необхідно чітко визначитися зі своїми власними цілями і розумінням того, що 

ми досліджуємо і які наші показники. Проаналізувавши зібрану інформацію 

необхідно розробити план змін і тільки тоді бенчмаркінг принесе бажаний 

результат. 
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А.С. Кос 

Проблемы и перспективы развития бенчмаркинга в Украине 

Рассмотрена и раскрыта сущность понятия бенчмаркинг как одного из 

эффективных инструментов по совершенствованию эффективности 

отечественных бизнес-процессов. Рассмотрены основные определения понятия 

бенчмаркинг. Исследованы имеющиеся основные проблемы, связанные с 

методологией проведения бенчмаркинга отечественными предпринимателями. 

Освещены некоторые психологические и этические аспекты применения 

бенчмаркинга, которые непосредственно тормозят его развитие в Украине, 

несмотря на многолетний успешный опыт других высокоразвитых стран в 

данном методе управления. Исследования показали, что существует определенная 

неоднозначность взглядов по определению самого понятия бенчмаркинга, а 

также его сущности, состава и места в управлении предприятием. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, предприятие, фирма, управление, 

конкурентоспособность, деятельность, принципы, сравнение, перспективы 

развития бенчмаркинга, бизнес-процессы, эффективность деятельности 

предприятий, метод, концепция. 

 

A.S. Kos 

Problems and prospects of development of benchmarking in Ukraine 

The essence and concept of benchmarking as one of the most effective tools for 

improving the efficiency of domestic business processes in this article. The basic 

definition of benchmarking. Studied the existing main problems with methodology for 

benchmarking national entrepreneurs. Deals with some of the psychological and ethical 

aspects of benchmarking that directly inhibit its development in Ukraine, despite the 

many years of successful experience of other developed countries in this management. 

Studies have shown that there is some ambiguity views on the definition of the concept of 

benchmarking and its nature, structure and place in enterprise management. 

Keywords: benchmarking, business, company management, competitiveness, 

activity, principles of comparison, the outlook for benchmarking, business 

processes, efficiency of enterprises, method, concept. 
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ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ І ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ 

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВИРОБІВ ЕФЕКТИВНИМИ 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ ЗАСОБАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Корозія приводить до мільярдних збитків щорічно, які полягають у 

виведенні з ладу виробів і машин з металу, а також у витратах по захисту і 

відновленню металевих виробів.Дослідження процесів корозії дає основу 

стверджувати, що надійний захист від корозії − це в першу чергу правильна 

підготовка поверхні і тільки потім якісний шар герметиків, фарб або інших 

типів покриття. Екологічно чиста речовина рослинного походження, 

запатентована і випробувана, з назвою «КОНТРАСТ (CONTRRUST)» є 

ефективним засобом блокування джерел корозії (іржавіння) і підготовки 

поверхонь до захисних покриттів. 

Ключові слова: КОНТРАСТ, корозія, іржа, захисні покриття, екологія.  

 

Вступ. Величезні затрати на заміну чи відновлення вражених корозією 

металевих частин, деталей машин і устаткування, конструкцій будівель і 

виробів широкого вжитку спонукають людство до пошуків засобів захисту від 
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корозії. Дослідження і досвід багаторічної експлуатації металевих виробів 

показують, що найважливішим моментом у захисті і запобіганні корозії є 

надійна і правильна підготовка поверхонь металів до пофарбування. Легше і 

надійніше запобігти процесу корозії, ніж зупинити і відновити вражені деталі і 

вироби. 

Аналіз досліджень і публікацій. Відомо багато досліджень процесів 

корозії і улаштування захисних покриттів. Існує також багато речовин для 

очистки поверхонь, інгібіторів, напилень, домішок і т.п. Екологічно безпечних, 

ефективних засобів рослинного походження не представлено. Є вже 

запатентований перетворювач «CONTRRUST» Патент № (11) 61544, автор 

Висоцька Л.М. Але технологія його застосування і просування на ринку ще іде 

досить повільно.  

Постановка завдання. Метою роботи є вивчення видів корозії і процесів, 

що випробуються при початку і в ході коронування металів, для знаходження 

надійних реагентів погашення мікроджерел корозії і створення надійної плівки 

(захисного шару) на поверхні до пофарбування, під якою неможливий початок 

корозії під захисним шаром. 

Основна частина. В силу об’єктивних і суб’єктивних причин; 

недобросовісної конкуренції, некомпетентності, корупції і т.д. на сучасному 

етапі розвитку виробництва, науки і техніки втрати від корозії в промислово 

розвинених країнах досягають 3-5% національного доходу. В Україні проблеми 

з корозією значно більші внаслідок ряду причин. Більшість споруд, які все ще 

знаходяться в експлуатації, якраз досягли критичного віку 40-60 років. Фахівці 

вважають, що об'єкти з таким терміном служби близькі або знаходяться в 

передаварійному стані. Особливо це стосується металургійних і хімічних 

підприємств, нафто- і газопроводів, плавзасобів, де елементи і конструкції 

працюють в високоагресивних середовищах. Саме з причини корозії на рік 

втрачається 1,5 - 2% з 100 млн. тонн конструкцій, що використовуються. Це 

приводить до мільярдів доларів збитків, виникнення надзвичайних ситуацій, 

екологічних катастроф. 
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Особливий збиток приносить корозія металів. Найпоширеніший і 

найбільш знайомий усім нам вид корозії – іржавіння заліза. Тому арки мостів 

ферми, балки та інші конструкції і вироби з металу треба захищати комплексно. 

Корозія – це фізико-хімічна взаємодія металу з середовищем, що веде до 

руйнування металу. В результаті корозії метали переходять в стійкі сполуки – 

оксиди або солі, у вигляді яких вони знаходяться в природі. Корозія з'їдає до 10 

відсотків виробленого в країні металу. Важко врахувати непрямі втрати від 

простоїв і зниження продуктивності устаткування, що піддалося корозії, від 

порушення нормального ходу технологічних процесів, від аварій, обумовлених 

зниженням міцності металевих конструкцій. 

Іржа– це шар частково гідратованих оксидів заліза, що утворюється на 

поверхні заліза і деяких його сплавів в результаті корозії. 

За механізмом корозія буває хімічна, електрохімічна (процес 

електрохімічної корозії можна уповільнити не лише шляхом безпосереднього 

гальмування анодного процесу, але також впливаючи на швидкість катодного. 

Найбільш поширені два катодних процеси: розряд водневих іонів 

)2HH2e2( 2=+ +  і відновлення розчиненого кисню 

O22HH42Oe4 22 =++ +  або OH4O2H22Oe4 22 =++ , 

які часто називають відповідно водневою і кисневою деполяризацією, газова, 

атмосферна корозія, рідинна корозія, підземна корозія (характерною 

особливістю підземної корозії є різниця в швидкості (в десятки тисяч разів) 

доставки кисню (основного деполяризатора) до поверхні підземних 

конструкцій у різних ґрунтах). 

Сучасний захист металів від корозії базується на таких методах: 

• підвищення хімічного опору конструкційних матеріалів, 

• ізоляція поверхні металу від агресивного середовища, 

• зниження агресивності виробничого середовища, 

• зниження корозії накладенням зовнішнього струму (електрохімічний 

захист). 
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Ідеальний захист від корозії на 80% забезпечується правильною 

підготовкою поверхні і тільки на 20% якістю лакофарбових матеріалів, що 

використовуються, і способом їх нанесення. 

Тривалість і ефективність покриття по сталевих поверхнях залежать в 

дуже великій мірі від того, як ретельно підготовлено поверхню для фарбування. 

Підготовка поверхні полягає в попередній підготовці, що має на меті усунення 

окалини, іржі та сторонніх речовин, якщо вони є, зі сталевої поверхні перед 

нанесенням заводської ґрунтовки або праймера. Вторинна підготовка поверхні 

спрямована на усунення іржі або сторонніх речовин, якщо вони є, зі сталевої 

поверхні із заводською ґрунтовкою або праймером до нанесення 

антикорозійної фарбувальної системи.  

За останні роки цій проблемі не тільки не приділяється увага на 

державному рівні, а й практично припинили своє існування галузеві системи 

нагляду за експлуатацією будівель і споруд. На теперішній час має місце значне 

відставання як в організаційному плані, так і за рівнем технологій 

антикорозійного захисту: у нас немає сформованого напрямку і відпрацьованої 

обов'язкової системи обстеження об'єктів, правил включення інноваційних 

технологій в проектно-кошторисну документацію та нормативні документи з 

метою підвищення корозійної стійкості експлуатованих об'єктів, довгобудів і 

металопрокату на складах. Жорсткі умови експлуатації металоконструкцій і 

підвищені вимоги їх технічного стану визначають необхідність застосування 

надійних, екологічно чистих і економічно вигідних засобів для антикорозійного 

захисту поверхні виробів та зниження швидкості корозії сталевих конструкцій, 

що експлуатуються в атмосферних умовах і технологічних середовищах. 

Для вирішення проблем корозії металоконструкцій, мінімізації шкоди 

навколишньому середовищу, здоров'ю людини та стану будівель і споруд, 

зменшенню трудовитрат, строків ремонту та будівництва об’єктів, досягнення 

високого економічного ефекту винайдений перетворювач іржі. Перетворювач 

складається з дубильного екстракту, харчової кислоти і води, що містить срібло 

у складі мас.%: дубильний екстракт 15,0 − 45,0, харчова кислота 3,0 − 2,0, 
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решта − вода з вмістом срібла 0,001−0,05 мг / дм3. Якщо товщина іржі 

перевищує 300 мкм, краще щоб перетворювач містив 0,001−0,005 мас.% 

гептагерманата натрію (Na6GE2O7), він сприяє кращому проникненню 

перетворювача в раковини металу і служить для знищення центрів корозії 

(Україна, Патент №61544,C 09 D 5/08  (додаток №1); Азербайджан, Патент 

№IXTIRA I 2007 0104  (додаток №2) автор Висоцька Л.М.). Для 

антикорозійного захисту плавзасобів, а також металоконструкцій, які постійно 

знаходяться в агресивних середовищах до складу перетворювача можливе 

додавання 10,0−15,0 мас.% рідкого натрієвого скла (Na2O (SiO)2). 

У патенті UA 61544 розкритий перетворювач іржі, що містить мінімальну 

кількість компонентів, але має здатність до нанесення на іржаві поверхні, покриті 

конденсатом, має високу перетворюючу здатність, малий час висихання, що й 

забезпечує міцність отриманого покриття й стійкість його до впливу води, масла й 

нафти-сирцю, бензину й інших середовищ, з якими контактує покриття.  

Він має такий склад (мас. % ): 

− дубильний екстракт 15,0 – 45,0 

− харчова кислота 3,0 – 12,0 

− вода з вмістом срібла 0,001 – 0,05 мг/дм3 – решта. 

Додатково перетворювач іржі може містити 0,001 – 0,005 мас.% 

гептагерманату натрію (Na6Ge2O7) або 10,0 – 15,0 мас.% рідкого натрієвого скла. 

Описана композиція найбільш пристосована для виконання певної 

функції: ґрунту, модифікатора, перетворювача іржі.  

В процесі впровадження перетворювача іржі «CONTRRUST» було 

проведено удосконалення з метою досягнення ще вищого економічного ефекту 

і просування на міжнародні ринки, враховуючи те, що аналога немає. 

Матеріал «КОНТРАСТ» відноситься до засобів для боротьби з іржею, а 

точніше, до композицій для боротьби з іржею на основі таніну.  

Танін є природною дубильною речовиною, що утворює з оксидами заліза 

нерозчинні танат-комплекси. У композиціях для боротьби з іржею як танін 

використовують дубильні екстракти деревини (дуб, верба, ялина). 
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В основі нової технології боротьби з корозією лежить універсальний 

перетворювач іржі, засіб, який: 

 - має підвищені проникаючу й перетворюючу здатність і має властивості 

модифікатора; 

- забезпечує утворення міцно зчепленої з основою металоконструкції 

плівки, яка має ефект інгібітору корозії, може служити як консервант і як ґрунт 

із  підвищеною теплостійкістю й термостабільністю, знижує наводнювання 

сталі, має фунгіцидні властивості; 

- виключає утилізацію відпрацьованих шкідливих для здоров'я й 

навколишнього середовища матеріалів (оксиди заліза, оксиди кремнію й 

алюмінію, природний газ, вуглекислий газ), які використовуються при 

очищенні іржавої поверхні дорогими способами очищення (абразиво-

струминний, полум'яний й полум'яно-абразивний, гідробластинг); 

 - цінною властивістю створеної речовини «КОНТРАСТ» є також можливість 

створення композиції для приготування перетворювача іржі, яка була б зручна 

при транспортуванні, зберіганні й приготуванні перетворювача іржі. 

Ще одним важливим моментом є розробка способу приготування 

перетворювача іржі у вигляді концентрату, і це втілено на підприємстві 

 ПП «Руслан і Людмила» 

В перетворювачі іржі модифікації «А» ДСТУ №4372:2005 (додаток №4), 

що включає дубильний екстракт, щавлеву кислоту, джерело срібла  й воду як 

джерело срібла використане  азотнокисле срібло. Перетворювач додатково 

містить оксиетилидендифосфонову кислоту-1 і дубильний екстракт. 

Дубильні екстракти − це речовини , які екстрагуються парою з дубильної 

деревини і кори дуба, верби, ялини та ін. В перетворювачі іржі зв'язуючими і 

пасивуючими іржу є таніни − основний компонент сухої частини дубильних 

екстрактів. За хімічною будовою таніни − це поліфеноли, будова яких дуже 

складна. 

З іржею і поверхнею металу таніни взаємодіють своїми гідроксидними 

групами. Хімізм реакції можливо представити таким чином: 
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−R−          −OH + HO −HO + Fen+ → R−          −O −Fen+ + H2O, 

де Fen+  – іон заліза наявний в іржі; n може бути рівним 2 або 3  

щавлева кислота    3,80 –   7,72  

азотнокисле срібло    0,01 –   0,10 

оксиетилидендифосфонова кислота-1 0,15 –   0,67 

вода або вода зі спиртом   решта 

Оксиетилидендифосфонова кислота-1(ОЕДФ), будучи розчиненою  у 

воді, має поверхневу активність, тому сприяє швидкому проникненню 

перетворювача в пори іржі, навіть найдрібніші.  ОЕДФ синергетично підсилює  

перетворюючу здатність танінів. На основі металоконструкції утворюється 

міцно зчеплена з нею танатна плівка, яка має ефект інгібітору корозії. Плівка 

знижує наводнювання сталі −  небезпечне явище, яке робить сталь крихкою і 

яке відбувається під впливом на сталь органічних кислот. Плівка служить як 

ґрунт із високою теплостійкістю й термостабільністю при наступному 

нанесенні лакофарбових і ізоляційних покриттів. 

Проникаючи в пори окалини, ОЕДФ пасивує  велику кількість продуктів 

корозії, що приводить до відшаровування окалини від прокородованого металу 

й до виникнення адгезивного контакту між ним і ґрунтувальним покриттям. 

Вступаючи в хімічну реакцію з поверхнею металу, утворює  плівку. Плівка, що 

утворилася, має ефект інгібітору,  не дозволяє вступати в реакцію активної 

поверхні заліза з киснем у вологому середовищі.  Поверхня стає більш стійкою 

до корозії: 

        ОН  СН3 ОН 

 ׀׀׀

О =  Р  –  С –  Р = О 

 ׀׀׀

ОН ОН ОН 

 

Наявність у воді азотнокислого срібла в комбінації з ОЕДФ дозволяє 

досягати глибокої дифузії перетворювача в шар іржі, що сприяє утворенню 
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міцної плівки з високою адгезією. Одержане покриття має високу стійкість до 

впливу води, масел, нафти-сирцю й газів, що утворюються під землею при 

блукаючих струмах.  

Завдяки додаванню азотнокислого срібла поверхня металоконструкції, 

оброблена перетворювачем, і сам перетворювач не зазнає біокорозії.  Особливо 

ефективне використання азотнокислого срібла при підвищеному вмісті в 

контактуючій з металоконструкцією воді  хлорид іонів, які активізують процеси 

корозії. Тому, для нейтралізації додається азотнокисле срібло, яке взаємодіє в 

реакції іонів срібла з іонами хлору  Ag+ + Cl- = AgCl↓   (іони хлору випадають в 

осад). 

 Крім того, азотнокисле срібло не випадає в осад при зберіганні 

перетворювача іржі, що має місце в перетворювачі іржі за патентом UA 61544, 

у якому використовується колоїдне срібло. 

Триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію й гліоксаль ще більше 

підсилюють інгібіторні властивості плівки, що надалі запобігає 

загальнокорозійному процесу. 

Лимонна кислота підсилює консервуючі властивості перетворювача іржі 

й він може успішно застосовуватися як консервант для запобігання корозії при 

зберіганні металопрокату й металевих елементів і конструкцій. 

 В композиції для приготування перетворювача іржі, що включає 

дубильний екстракт,  щавлеву кислоту й срібло, як джерело срібла використане 

азотнокисле срібло, і  вона додатково містить оксиетилидендифосфонову 

кислоту-1 при такому співвідношенні компонентів, у мас. % (модифікація «Б» 

(пастоподібна суміш) ДСТУ 4372:2005) : 

дубильний екстракт    49,00 – 76,00 

щавлева кислота    23,00 – 47,00  

азотнокисле срібло    0,05 – 0,60 

оксиетилидендифосфонова  кислота-1 0,95 – 4,00.  

Краще, щоб композиція містила також такі компоненти, мас.% 

триполіфосфат натрію   0,40 – 1,30 
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гексаметафосфат натрію   0,40 – 1,30 

гліоксаль     3,10 – 3,45 

Композиція може містити також  0,90 – 3,50 мас. % лимонної кислоти. 

Композиція може містити воду в пропорції: на одну масову частину 

композиції 0,20 – 0,50 масових частин води. 

Згідно з винаходом третє завдання вирішується тим, що описану вище 

композицію змішують із водою в пропорції на одну масову частину композиції  

5 – 6,25 масових частин води. При необхідності   0,10 – 0,30 мас. % води 

замінюють спиртом. 

Композиція для приготування перетворювача іржі згідно з винаходом 

може бути або у вигляді сухої суміші, або у вигляді пастоподібної суміші. Для 

одержання сухої суміші (модифікація «В» ДСТУ 4372:2005) порошкоподібні 

компоненти змішують у необхідних кількостях і фасують у паперову або 

полімерну упаковку. Вагу сухої суміші в упаковці розраховують на певну 

кількість води, яка необхідна для одержання перетворювача іржі, готового до 

застосування модифікації «А» рідина. 

Готовий перетворювач іржі являє собою рідину коричневого кольору, що 

має такі характеристики: 

рН      0,5 – 2,2 моль/л 

в'язкість за ВЗ при 20 ± 20С  9 – 12 сек. 

питома вага    1,08 г/см3  

витрата      40 – 120 г на 1 м2 

 

Перетворювач іржі «КОНТРАСТ» модифікації «А», «Б», «В», починаючи 

з 2000 року, пройшов успішні випробування і отримав позитивні відгуки від 

споживачів, має нагороди. 

Існує велика кількість різних станів металевих поверхонь, що вимагають 

очищення перед фарбуванням. Насамперед, це стосується ремонту раніше 

пофарбованих об'єктів. Вік об'єкта і його розташування, якість вихідної 

поверхні, властивості старого лакофарбового покриття і кількість дефектів, тип 
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попередніх і майбутніх агресивних умов і передбачувана система захисних 

покриттів − все це впливає на вибір методів майбутньої підготовки поверхні 

перед фарбуванням. При виборі методу підготовки поверхні слід враховувати 

необхідний ступінь очищення і шорсткості поверхні, відповідні системи 

покриття. Ступінь підготовки поверхні вибирається з метою підвищення 

надійності та якості покриття, зниження вартості робіт. 

Металеві поверхні, що підлягають очищенню, класифікують за ступенем 

окислення за стандартами ISO 8501-01-1988 і ISO 8504-1992. Характеристика 

окислення поверхні визначається ступенем окислення: 

А − поверхня сталі майже повністю покрита міцно зчепленою з металом 

прокатною окалиною. На поверхні майже немає іржі; 

В − поверхня сталі почала іржавіти, від неї починає відшаровуватися 

прокатна окалина; 

С − поверхня сталі, з якої в результаті корозії майже повністю зникла 

прокатна окалина, або з якої прокатна окалина може бути легко видалена. На 

поверхні сталі при візуальному огляді спостерігаються невеликі прояви корозії; 

D− поверхня сталі, з якої в результаті корозії прокатна окалина зникла і 

на якій спостерігається виразкова корозія на всій поверхні при візуальному 

огляді. 

Широко відомий недолік заліза і сталі полягає в тому, що ці матеріали 

іржавіють, тобто піддаються одній з форм корозії. Для того, щоб продовжити 

термін служби дорогого устаткування і створити умови для оптимальної віддачі 

від капіталовкладень, залізні і сталеві частини конструкцій зазвичай піддаються 

антикорозійній обробці за допомогою нанесення на них одного або декількох 

захисних шарів фарби та інших матеріалів. При цьому потрібно враховувати 

стійкість покриттів до впливу сукупності кліматичних факторів, значення яких 

обумовлені нормальними значеннями на відкритому повітрі різних 

макрокіматичних районів і категоріями розміщення пофарбованих поверхонь. 

Позначення умов експлуатації за ГОСТ 9.104−79, макрокліматичних 

районів за ГОСТ 15150−69: помірний (У1, У2, УХЛ4, В5); холодний (ХЛ1, 
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ХЛ2, УХЛ4, В5); тропічний сухий і тропічний вологий (Т1, Т2, Т3, В5); 

морський помірно холодний (ОМ1, ОМ2,ОМ3, В5) і морський тропічний 

(ОМ1,ОМ2,ОМ3, В5). 

Перед нанесенням захисного шару необхідно провести ретельну обробку 

поверхні з метою отримання найкращого зчеплення фарби з поверхнею.  

Існує ряд способів очищення поверхні перед фарбуванням: абразиво-

струминне очищення, полум'яне і полум'яно-абразивне очищення, 

гідробластінг, в яких використовуються дорогі і шкідливі для здоров'я людини 

та навколишнього середовища матеріали (оксиди кремнію, оксиди алюмінію, 

окису заліза, природний газ, вуглекислий газ). Поховання відпрацьованих 

матеріалів приводить до підвищення собівартості робіт в десятки разів. 

Одним з найбільш ефективних методів підготовки поверхонь є струминне 

очищення із застосуванням абразивів. Іншими методами попередньої обробки 

поверхонь є очищення ручне і механічне, термічне очищення та очищення із 

застосуванням хімічних препаратів (травлення). Останні вищезгадані методи 

мають різні недоліки, такі як недостатня ступінь чистоти поверхні, нанесення 

шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Ретельна попередня 

обробка поверхні дуже важлива. Навіть найкращі методи нанесення захисних 

покриттів по своїй дії ніколи не перевершують значення якості попередньої 

обробки поверхні. У більшості випадків причиною передчасного виходу з ладу 

захисних покриттів є недостатня (або не відповідає вимогам) попередня 

підготовка поверхонь, осмос та не заблоковані центри корозії в раковинах 

металу.  

Стандарт ISO визначає сім ступенів підготовки поверхні: 

− ISO−St Обробка вручну і електроінструментами. 

Підготовка поверхні вручну і за допомогою електроінструментів: 

скріблення, зачистка дротяними щітками, механічними щітками і шліфування – 

позначається буквами "St". 

Перш, ніж почати очищення вручну або електроінструментами, товсті 

шари іржі мають бути видалені способом обрубки. Видимі забруднення від 
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масла, жиру і бруду теж повинні бути вилучені. Після очищення вручну та 

електроінструментами поверхня повинна бути очищена від фарби і пилу. 

− ISO−St2 Ретельне очищення вручну та електроінструментами. 

При поверхневому розгляді неозброєним оком , підкладка повинна 

виглядати очищеною від видимих слідів масла, жиру і бруду і від погано 

прилеглої окалини, іржі, фарби та сторонніх речовин. 

− ISO−St3 Дуже ретельне очищення вручну та електроінструментами 

– те ж саме, що і для St2, але підкладка має бути очищена набагато більш 

ретельно, до появи металевого блиску. 

− ISO−Sa Піскоструминне очищення. 

Підготовка поверхні способом піскоструминної обробки позначається 

буквами "Sa". Перш ніж приступити до піскоструминного очищення, товсті 

шари іржі мають бути видалені методом обрубки. Видимі масляні, жирові 

забруднення і бруд теж повинні бути усунені. Після піскоструминної обробки 

підкладка має бути очищена від пилу та сміття. 

− ISO−Sa1 Легке піскоструминне очищення.  

При перевірці неозброєним оком  поверхня повинна виглядати 

зачищеною від видимих масляних, жирових плям і бруду і від окалини з 

поганим приляганням, іржі, фарби та інших сторонніх речовин. 

− ISO−Sa2 Ретельне піскоструминне очищення.  

При перевірці неозброєним оком  поверхня повинна виглядати 

зачищеною від видимих масляних, жирових плям і бруду і від більшої частини 

окалини, іржі, фарби та інших сторонніх речовин. Кожне залишкове 

забруднення повинно мати щільне прилягання. 

− ISO−Sa2,5 Дуже ретельне піскоструминне очищення.  

При перевірці неозброєним оком поверхня повинна виглядати зачищеною 

від видимих масляних, жирових плям і бруду і від більшої частини окалини, 

іржі, фарби та інших сторонніх речовин. Всі залишкові сліди зараження 

повинні виявлятися тільки у формі ледь помітних плям і смуг. 

− ISO−Sa3 Піскоструминне очищення до візуально чистої сталі.  
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При перевірці неозброєним оком поверхня повинна виглядати зачищеною 

від видимих масляних, жирових плям і бруду і від більшої частини окалини, 

іржі, фарби та інших сторонніх речовин. Поверхня повинна мати однорідний 

металевий блиск. 

У відповідності до ГОСТ 9.402-80: 

• пункт 3.9.2.6 прим.2: «Кварцовий пісок застосовується тільки при 

струменево-абразивній обробці»;   

• пункт 3.9.2.7: «Струменево-абразивну обробку виконують суспензією 

піску або електрокорунду у воді під тиском 0,3–1,0 МПа (3,0–10,0кгс / см2), 

об'ємне відношення абразиву до води має становити від 1: 6 до 1 : 1. »;  

• пункт 3.9.2.8: «Для запобігання корозії чорних металів в суспензію ще 

вводять один з компонентів: танін 20–30 кг.м3; діохромат калій (натрій) 0,5–1,0; 

кальциновану соду 1,5–2,5; азотистокислий натрій 2,0–10,0»; 

З практики видно низьку   антикорозійну ефективність компонентів. 

Після очистки дуже швидко проходить реакція між «голим» металом + кисень 

+ вода і утворюється іржа. Тому необхідно заблокувати центри глибинної 

корозії в раковинах металу.  

При використанні струменевого очищення металевих конструкцій  у 

кварцовому піску знаходиться набагато більше 1% вільного кремнезему, 

зазвичай 80–90%. У процесі струменевої обробки поверхні зерна піску 

розщеплюються на дуже дрібні мікро-частинки. Ці частинки, розміром менше 

5–10 мікрон (Е) і майже невидимі, часто ще дуже довгий час залишаються в 

навколишньому повітрі і вдихаются робітниками і всіма, хто знаходиться 

поблизу місця проведення очисних робіт. Накопичуючись і затвердіваючи в 

легенях, викликають пошкодження легеневої тканини, що в свою чергу веде до 

появи респіраторних проблем. Подібний стан може перейти в силікоз (також 

відомий, як «хвороба запорошених легень»), хвороба, яка може завершитися 

фатальним результатом. Тому в багатьох країнах світу піскоструменева обробка 

заборонена законом. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 33, 2015 
 

39 

• пункт 3.9.3: Травлення. В залежності від групи металевих виробів (1,2,3) 

залежить стан розчинів для травлення, в який входять: сірчана кислота, соляна 

кислота, інгібітор (катанін, ПБ-6, ХОСП-10), хлористий натрій, ортофосфорна 

кислота, азотна кислота, хлористе залізо, уротропін, формалін та інші високо 

небезпечні сполуки; 

• пункт 3.9.3.6: При підготовці поверхні виробів, призначених для умов 

експлуатації У1, У2, У3, УХЛ4, застосовують грунтівки - перетворювачі іржі 

для поверхонь зі ступенем окислення «А» при неможливості застосування 

струменево-абразивної очистки або інших методів, що забезпечує більш високу 

довговічність покриття.  

Але ж при цьому ГОСТ 9.402-80 вказує на те, що застосований 

перетворювач іржі– ґрунт не повинен шкодити металевій поверхні. Якщо 

агресивну кислоту  нанести на металеву поверхню і не змити її після реакції, то 

такий перетворювач іржі розчинить не тільки іржу, а і нанесе велику шкоду 

металевій конструкції, навколишньому середовищу і здоров’ю людини. 

Діючі стандарти не передбачають застосування танінних модифікаторів 

іржі в процесі підготовки поверхні під покриття. 

Авторами докладені зусилля на розроблення ІSО“Підготовка сталевих 

поверхонь під консервування, міжопераційне ґрунтування, фарбування, 

обшивку, ізоляцію, герметизацію, бетонування та інші покриття за 

допомогою танінного перетворювача іржі “CONTRRUST”, а також згідно з 

ДСТУ БВ.2.7.-77-98 “Мастики герметизуючі бутилкаучукові”(у співавторстві 

Баглай А.П., Гутніченко Т.П., Савенко В.І. та ін.) та ДБН В.2.6-22-2001 

“Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей”.(у 

співавторстві Шейніч Л.О. Савенко В.І. та ін.). 

Авторами розроблено наукові засади, методологію, ДСТУ 4372:2005 

” Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини”, чинний від 2006-04-

01(додаток ВСТУП), в основу якого закладено патент №61544 та нормативну 

базу для забезпечення антикорозійного захисту металевих елементів та 

конструкцій ефективними екологічно безпечними засобами. 
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Проведено наукові дослідження особливостей експлуатації захисних 

покриттів. Створено комплекс нових протикорозійних та ізоляційних 

матеріалів, інноваційних технологій і технологічних процесів підготовки 

поверхні та нанесення покриттів, методів контролю та діагностики 

протикорозійного захисту, технологій, методик і технічних засобів з 

підвищенням надійності експлуатації протикорозійного захисту об’єктів, 

впровадження яких забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи, 

зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи, продовження строку 

експлуатації лакофарбових та ізоляційних покриттів та будівель. 

Застосуванням перетворювача іржі “CONTRRUST” забезпечується 

високоякісна підготовка поверхні до завершальних робіт (застосовується в 

будь-яку пору року для обробки сталевих труб, кабельного оплетення, дахів, 

арматурної сітки в бетон, вузлів сполучення, під сендвіч-панелі, ємностей, 

резервуарів, магістральних трубопроводів перед встановленням 

підсилювальних елементів, металевих конструкцій у шахтах, на 

електростанціях, на АЕС, в автосервісі, у судноремонті й суднобудуванні 

(баластні танки, трюми), вагоноремонті, метрополітені, на устаткуванні 

харчової промисловості, яке неможливо захистити від пилу, піску, іржі, при 

виробництві особливо чистих вибухових речовин і медичних препаратів, на 

металоконструкціях, призначених для експлуатації контрольно-вимірювальних 

приладів, для виявлення гнізд корозії в балонах високого тиску й конструкціях 

зі спеціальних виробів, зокрема з нержавіючої сталі, а також мікротріщин і 

поверхневих раковин під час виготовлення сталевих матеріалів спеціального 

призначення, хімічної, вугільної, нафтогазової промисловості, на об'єктах 

військових підприємств, на металевих конструкціях, де конструктивно 

використовуються накладні деталі з переривчастими зварними швами, тобто в 

місцях, де між з'єднаними деталями утворюються мікротріщини, у яких 

швидкість корозії в десятки разів більше, ніж на відкритій поверхні, при 

хімзахисті, вогнезахисті несучих металоконструкцій, на газопроводах без 
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зупинки (додаток ДБН ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона) та в інших 

галузях). 

Перш ніж приступити до підготовки поверхні, потрібно: 

- обстежити об’єкт; 

- провести дефектоскопію на предмет товщини поверхні, не зруйнованої 

іржею; 

- і згідно з проектно-кошторисною документацією та інструкцією 

виробника, під авторським наглядом, нанести перетворювач іржі 

“CONTRRUST”. 

Перетворювач іржі наносять на іржаву поверхню суцільним рівномірним 

шаром, без підтьоків будь-яким способом (безповітряне розпилення, шприц та 

ін.). Рекомендується наносити щіткою, при цьому втираючи перетворювач у 

поверхню.  

Якщо товщина іржі понад 150 мкм і після нанесення першого шару 

перетворювача іржі плями іржі проявляються, треба на уражені місця нанести 

перетворювач іржі повторно до утворення суцільної блискучої дрібно- або 

крупнокристалічної антикорозійної темно-синьої плівки-ґрунту, яка має високу  

адгезію з покриттями, а після реакції на поверхні і в мікрощілинах та висихання 

перетворювача (120 хв.) покрити шпаклівкою, герметиком та пофарбувати . 

Нові вироби обробляють перетворювачем іржі з метою попередження 

корозії в порах і на швах металу. Час висихання перетворювача іржі при 

температурі +20ºС складає120 хвилин. Якщо він висихає менш, ніж за 120 

хвилин, необхідно зволожувати поверхню водою шляхом напилювання або 

розбризкування. Якщо висихання відбувається більш, ніж за 120 хвилин, 

допускається сушіння теплим повітрям (обдуванням) або нанесення 

перетворювача іржі на розігріту поверхню. 

Нанесення перетворювача іржі в теплому вигляді підвищує дифузійні 

властивості (змішування води і компонентів, втирання і розчеплення продуктів 

корозії ) у 4 рази.  
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При нанесенні перетворювача іржі  на відкритому повітрі необхідно 

уникати попадання опадів (туман, дощ, сніг) на поверхню до повного 

висихання перетворювача іржі.  

На сталеві конструкції, які є постійно під впливом конденсату, 

перетворювач іржі наносять також способами, описаними вище. Для таких 

конструкцій з метою одержання гарної адгезії рекомендується надалі 

застосовувати покриття, які можуть наноситися на вологу поверхню, 

наприклад, гліфталеві фарби.  

Універсальний перетворювач іржі відноситься до композицій, які 

наносяться на іржу й не змиваються. Не потрібна утилізація відходів як при 

його виробництві, так і при застосуванні.  

Перетворювач іржі при його застосуванні утворює плівку товщиною 30 – 

50 мкм і має такі експлуатаційні властивості:  

− він заміняє ступінь механічного очищення прокорондованої поверхні до 

стану SA 2,5 за стандартом ISO 8501-1 і забезпечує один шар ґрунту; 

− його перетворююча здатність при середній товщині іржі 300 мкм 

становить 100%; 

− він не токсичний і не пожежонебезпечний; 

− стійкість плівки  при 200С до впливу води становить 72 години, 

трансформаторного масла – 96 годин, нафти-сирцю – 96 годин; 

− проникнення через плівку газів під землею не спостерігається; 

− відшаровування плівки під землею під впливом блукаючих струмів до 

1,2 вольт і при тиску  200 кгс/см2 не спостерігається; 

− міцність плівки при ударі не менша 4 Дж; 

− адгезія плівки до лакофарбових покриттів 1– 2 бали; 

− при рН 0,5 – 2,2 моль/л утворена плівка-грунт не викликає кислотної 

корозії при експлуатації, так як кислотність нейтралізується при взаємодії 

компонентів з продуктами корозії і тонатами. 
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Ці й інші властивості модифікатора іржі забезпечують його технічну й 

економічну ефективність . 

При необхідності  шпателем наноситься двокомпонентна шпаклівка 

(склад шпаклівки: поліефірна смола, цемент, пісок, перетворювач іржі 

«КОНТРАСТ» модифікація «В», затверджувач типу гіпарис) в щілини та 

вм’ятини протягом 30 хвилин і залишається для затвердіння на 24 години  

(автор Смик Л.П.). 

Перспективними для використання в антикорозійному захисті є 

модифіковані покриви холодного нанесення на основі водних бітумних 

емульсій – бітумно-латексні емульсії[1]. Матеріалами для модифікації бітумів і 

бітумних емульсій та отримання на їх основі емульсій з покращеними 

властивостями є латекси з додаванням модифікатора іржі «КОНТРАСТ» 

модифікації «В» можуть використовуватись  мастики герметизуючі 

бутилкаучукові згідно з ДСТУ Б.В.2.7 - 77 - 98 або для захисту арматури та 

закладних і накладних деталей сухих сумішей згідно з ДБН В 2.6 - 22 2001 

“Улаштування покриттів із застосуванням одних будівельних сумішей”. 

Для перевірки впливу рівня та якості підготовки поверхні на захисні 

властивостивості покривів їх наносили на металеві пластинки з 

низьковуглицевої сталі, поверхні яких було підготовано такими способами: 1) 

механічна очистка (Ra=10–12мкм);2) піскоструменева очистка (Ra=50–75мкм; 

3) дробоструменева очистка (Ra=125мкм); 4) підготовка поверхні 

перетворювачем іржі «КОНТРАСТ» модифікації А». На рис. 1 наведено 

зовнішній вигляд даних поверхонь. 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд поверхонь 
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Однією із найважливіших фізико-механічних властивостей покривів для 

протикорозійного захисту є адгезія покриву до основи, яку ми обрали за 

критерій оцінки впливу рівня та якості підготовки поверхні на захисні 

властивості систем покривів. Дослідження показали приблизно однакові 

результати, тобто нанесення покриву не вимагає ретельної підготовки поверхні. 

Результати випробувань адгезії покриву до сталі при різних способах 

підготовки поверхні наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати випробувань адгезії покриву до сталі при різних способах 

підготовки поверхні 

№ 
пор. 

Спосіб підготовки поверхні 
Адгезія до сталі, Pа 
Кількість SBR, мас.%  

3%  5%  7%  10%  15%  
1 Механічна очистка 1,8 2,8 1,8 1,6 1,7 
2 Піскоструменева очистка 1,9 2,9 1,8 1,6 1,7 
3 Дробоструменева очистка  1,9 2,8 1,8 1,6 1,7 
4 Перетворювач іржі «КОНТРАСТ» 

модифікація «А» 
1,7 2,9 1,7 1,5 1,6 

 

На основі отриманих результатів для подальшої роботи обрано покрив, 

що містить 7% латексу стирол-бутадієнового синтетичного каучуку та 

розроблено 3 системи покривів на основі водних бітумно-латексних емульсій 

для протикорозійного захисту. Наприклад, система захисту трубопроводів 

(рис. 2). 

Призначенням протикорозійного покриття (або системи покриттів) є 

недопущення контакту агресивних ґрунтів із сталевою поверхнею 

трубопроводу або іншого металевого виробу та попередження утворення 

джерел корозії.  

На підготовлену поверхню перетворювачем іржі «КОНТРАСТ» можуть 

бути нанесені різні покриття. Економічний ефект від застосування 

перетворювача іржі «КОНТРАСТ» визначається індивідуально до об’єкту. 
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«КОНТРАСТ» впроваджено на багатьох об’єктах в різних організаціях і 

країнах. Загальний економічний ефект від його впровадження складає понад 

140 млн. грн. на об’єктах в Україні, в тому числі таких, як «Карпатнафтохім», 

Українська стрічкова фабрика, «Плавзасоби України», ВАТ «ДБК-3», ПАТ 

«ДБК-4» та багатьох інших. 

Рис.2. Конструкції систем покриттів: 1 –сталева основа; 2– ґрунт 

«КОНТРАСТ», 3 – покриття бутилкаучуковою герметизуючою мастикою або 

спеціальним покриттям при потребі; 4 – армувальна сітка згідно з ДСТУ 

БВ.2.7.-77-98 “Мастики герметизучі бутилкаучукові” (в співавторстві 

Баглай А.П., Савенко В.І., Гутніченко Т.П. та ін.) або ДБН В.2.6 - 22 - 2001 

“Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей” 

(в співавторстві Шейніч Л.О., Савенко В.І. та ін.) з відповідним герметиком і 

фарбуванням; 5–фарбування 

Висновки. 

1. Досліджено фізико-механічні властивості консерванта перетворювача 

іржі «КОНТРАСТ» та покриттів на основі водної бітумно-латексної емульсії, 

бутилкаучукових мастик, сухих будівельних сумішей та ін. 

2. Досліджено вплив рівня та якості підготовки поверхні на захисні 

властивості покриттів. Результати дослідження вказують на те, що покриття на 

основі бітумно-латексних емульсій бутилкаучукових мастик та сухих сумішей 

розробленого складу не потребують трудомісткої технологічно складної 

ретельної підготовки поверхні перед нанесенням. 

3. Запропоновано конструкції систем покриттів для протикорозійного 

захисту магістральних нафтогазопроводів, цінного металевого обладнання, 

машин та інших металовиробів Проведені дослідження та випробування 
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довели, що запропоновані конструкції систем покриттів відповідають 

необхідним нормативним вимогам для забезпечення антикорозійного захисту 

нафтогазопроводів, машин та інших металовиробів і можуть мати великі 

перспективи, в першу чергу, для ремонту вже існуючих об’єктів. 
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Продление срока службы и защита от коррозии металлоконструкций 

и изделий эффективным экологическо чистым средством растительного 

происхождения 

Коррозия ежегодно приводит к миллиардным убыткам, которые 

заключаются в выводе из строя изделий и машин из металла, а также в 

издержках по защите и восстановлению металлических изделий. Исследование 

процессов коррозии дает основание утверждать, что надежная защита от 

коррозии − это в первую очередь правильная подготовка поверхности и только 

потом качественный слой герметиков, красок или других типов покрытия.  

Экологически чистое вещество растительного происхождения, 

запатентованное и испытанное, под названием «КОНТРАСТ (CONTRRUST)» 

является эффективным средством блокировки источников коррозии 

(ржавления) и подготовки поверхностей к защитным покрытиям.  

Ключевые слова: КОНТРАСТ, коррозия, ржавчина, защитные 

покрытия, экология. 

 

V.Savenko,L.Vysotska,V. Kit,V.Klyuyeva,M. Nazarenko,L. Smyk 

Extended life settings and protection of metal from corrosion and of products 

эffektyvnыm эkolohychesko chystыm funds rastitelno origin 

Corrosion leads to billions of losses each year, consisting in putting down 

articles and machines made of metal, as well as the costs for the protection and 

restoration of metal products. Investigation of corrosion provides a basis to assert 

that the corrosion protection - is primarily a correct surface preparation and then a 

layer of high-quality sealants, paints or other types of coverage. 

Environmentally friendly plant substance, patented and tested, with the name 

"CONTRRUST" is an effective means of blocking sources of corrosion (rust)  and 

surface preparation for protective coatings. 

Keywords: CONTRRUST, corrosion, rust, protective coatings, ecology. 
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УДК  658.012.32 
С.А. Климчук 

аспірант  
 

ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЕТАП 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У процесі дослідження структуровано та запропоновано підхід до 

проведення економічної діагностики внутрішнього середовища підприємств 

альтернативної енергетики, який реалізований та представлений у вигляді  II-ох 

етапного методу, що передбачає зокрема визначення потенціалу та виявлення 

сильних і слабких сторін підприємств, з метою подальшого формування їх 

стратегій розвитку. За результатами VRIO-аналізу підприємств альтернативної 

енергетики сформовано карту вибору стратегії «ресурси-здатності» та 

визначено координати векторів розвиткувиробничо-економічних систем. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, потенціал, стратегія 

розвитку підприємства, VRIO-аналіз. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За умов енергетичної 

кризи в Україні метою переважної більшості підприємств альтернативної 

енергетики є адаптація до  підвищеної динамічності економічного середовища. 

Відтак, підприємствам доцільно сформувати відповідні стратегії розвитку, які 

сприятимуть прийняттю ефективних управлінських рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вивчення проблематики 

формування стратегій  підприємства з врахуванням стану внутрішнього 

середовища підприємства відображені в роботах низки учених: Гаєвська Л., 

Дикань В., Портер М., Савченко С., Дж. Барней, Фосс Н., Вернерфельт Б. 

У процесі дослідження виявлено, що незважаючи  на  численність  

методів  та  підходів  до  проведення економічної  діагностики внутрішнього 

середовища, які пропонуються вченими, сьогодні  немає єдиного методу  та 

певної моделі, які б допомогли здійснити діагностику та визначити потенціал 
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підприємства, зокрема виробників біопалива, особливо це є актуальним з 

погляду енергозалежності економіки України. 

Метою статті є  дослідження та розроблення науково-методичного 

інструментарію діагностики внутрішнього середовища підприємств 

альтернативної енергетики. 

Основні результати досліджень. Без діагностики внутрішнього 

середовища неможливо сформувати та реалізувати ефективну стратегію [3]. 

Діагностика внутрішнього середовища передбачає оцінювання стану підсистем 

і елементів цього середовища, дослідження їх взаємодії і впливу на рівень 

виробництва, його ефективності і конкурентоспроможності, та виявлення 

сильних і слабких сторін [1]. 

Внутрішнє середовище підприємства – це підсистеми, елементи і 

фактори, що визначають внутрішній стан, можливість і, значною мірою 

ефективність діяльності підприємства, його сильні і слабкі сторони [8]. 

Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний з яких включає набір 

ключових процесів і елементів підприємства, стан яких в сукупності визначає їх 

потенціал і ті можливості, які воно має в своєму розпорядженні [2]. 

Таким чином при проведенні діагностики внутрішнього середовища 

виробників біопалива, на початковому етапі виокремимо наступні завдання: 

визначення наявних можливостей та потенціалу (прихованих можливостей, які 

ще не виявились) підприємств. 

Досліджуючи та сутність поняття конкурентоспроможність підприємства, 

представлені низкою науковців, виокремимо наступні:  

-конкурентоспроможність підприємства – можливість його ефективної 

господарської діяльності й її практичної реалізації в умовах конкурентного ринку; 

-конкурентоспроможність – це, насамперед, можливості підприємства 

перетворити частину свого конкурентного потенціалу у привабливі ринкові 

пропозиції, враховуючи цілі підприємства та наявні (доступні) ресурси [7]. 

Аналізуючи вище наведені визначення робимо висновок про те, що дана 

категорія характеризує наявні можливості підприємства. Тому пропонуємо 
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виконати оцінювання конкурентоспроможності підприємств виробників 

біопалива з метою визначення їх можливостей. 

Одним із методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств є 

метод, заснований на теорії ефективної конкуренції. Згідно цієї теорії найбільш 

конкурентоспроможним є підприємство, де найкращим чином організована 

робота всіх служб і підрозділяв. На ефективність діяльності кожної із служб 

впливає велика кількість факторів, ресурсів підприємства. Оцінка ефективності 

роботи кожного із підрозділів передбачає оцінку ефективності використання 

ним цих ресурсів. В основі методу покладено оцінку 4-х груп показників або 

критеріїв конкурентоспроможності [3]. 

Таке оцінювання конкурентоспроможності охоплює всі найважливіші 

показники господарської діяльності підприємства, виключає дублювання 

окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримати результати стану 

підприємства на галузевому ринку [2]. Також на нашу думку є доцільним та 

достатньо достовірним методом визначення і порівняння основних 

можливостей малих та середніх підприємств, якими є виробники біопалива, що 

зазвичай мають досить просту лінійну організаційну структуру.  За базу 

порівняння можна брати середньо-галузеві показники, показники будь-якого 

конкурента, бажаного лідера, власні показники минулих років [4].  

Науковці Гаєвська Л.М., Чернова О.В. зазначають, що виробничий 

потенціал є однією з основних складових загального потенціалу, реалізація 

якого сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності та розвитку 

підприємства в цілому [1, С.184]. 

Діагностика внутрішнього середовища також передбачає виявлення 

сильних і слабких сторін підприємства вважаємо за доцільне дослідити ресурси 

та здатності підприємства, погоджуючись з науковцями зокрема 

Вернерфельтом Б. [11] в тому, що ресурси це те, що може бути прийняте як 

сильні і слабкі сторони конкретного підприємства. 

Проведемо за моделлю «VRIO» оцінювання ресурсів та здатностей 

підприємства для виявлення сильних і слабких сторін підприємства, що надає 
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визначити ступінь внеску у формування стійкої

ресурсів та здатностей, а також визначити

використання [4]. 

проведеного VRIO-аналізу досліджено та визначено

конкурентної переваги ресурсів 
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Загалом представлені підприємства проводять діяльність у сприятливих 

умовах зовнішнього середовища про що свідчить перевага сильних сторін над 

слабкостями та пояснюється незначним рівнем конкуренції, що сприяє 

здатностям до розвитку підприємств, через формування та реалізацію стратегій, 

які будуть враховувати можливі зміни у зовнішньому середовищі.  

Таким чином виділення слабких сторін надає можливість зрозуміти, в які 

ресурси і здатності, через які підприємство знаходиться в невигідному в 

порівнянні з конкурентами положенні, доцільно здійснювати інвестиції з метою 

їх розвитку. В свою чергу по відношенню до сильних сторін підприємства, які 

на момент проведення аналізу не є складовими стійких конкурентних переваг, 

можливі два варіанти дії: 1. По-перше, можуть бути скорочені інвестиції в 

подібні ресурси і здатності; 2. По-друге, такі сильні сторони можуть бути все-

таки перетворені (набуття, реконфігурація,…) у тимчасову або стійку 

конкурентну перевагу шляхом формування та реалізації відповідних стратегій. 

На основі результатів визначення показників VRIOрес, VRIOздат для 

кожного з представлених підприємств, що характеризують відповідно рівень 

реалізації ресурсів та здатностей, пропонуємо сформувати карту вибору 

стратегії розвитку «ресурси-здатності» рис. 2, з метою аналізу та розробки 

рекомендацій, що до визначених координат вектору розвитку відповідного з 

підприємств. 

Розглянемо кожну з зон вибору стратегій розвитку представленої карти та 

визначимо їх характеристику: 

Зона 1 - обидва показники негативні. Можна визнати неефективною 

діяльність підприємств, так як показники формування та використання ресурсів 

і здатностей мають негативні значення, слабкі сторони переважають сильні. 

Проте, ця ситуація не є причиною ліквідації бізнесу, оскільки вона може бути 

характерна і для щойно створеного підприємства. З такими показниками 

швидше за все не вдасться підтримувати визначену стратегію, і доцільно 

переформувати стратегічні орієнтири розвитку виробничо-економічної 

системи. 
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Рис. 2. Карта вибору стратегії  «ресурси-здатності» за координатами векторів 

розвитку підприємств виробників біопалива 
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основних можливостей для розвитку підприємства. Стратегія інтеграції, 

аутсорсингу є альтернативою самостійному розвитку в даній ситуації. 

Зона 4 - позитивний стан ресурсів (сила) і негативний стан здатностей. 

Підприємство має ресурси та обмежені здатності генерувати компетенції та 

протистояти негативним факторам зовнішньому середовищі. Воно реалізує свої 

здатності, які  поки не надають конкурентної переваги. Можемо рекомендувати 

оптимізувати організацію бізнес-процесів, за рахунок рекомбінації 

компетенцій, впровадження нових управлінських технологій. 

Зона 5 - Позитивні показники залучення та реалізації ресурсів та 

здатностей. У підприємства є ресурси та здатності залучати можливості та 

протистояти загрозам у зовнішньому та внутрішньому середовищі. 

Підприємство може реалізувати свої здатності та ресурси, які поки не надають 

конкурентної переваги за рахунок динамічних здатностей. Також підприємство 

має можливість обійти це перехідне становище, якщо стратегія розвитку 

передбачає зміну кута вектору розвитку. 

Зона 6 – Позитивний показник ресурсів та конкурентна перевага за 

показником здатності. У підприємства є можливості та здатності ефективно 

вести господарську діяльність. Перевага здатностей надає можливість 

оцінювати, аналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище, здійснювати пошук 

«своїх» споживачів, розвиваючись нарощувати ринкову частку, перевагу слід 

надати ресурсній стратегії з метою залучення зовнішніх та оптимізації наявних 

можливостей.  

Зона 7 – Конкурентна перевага у ресурсній складовій та негативний 

показник здатностей. У сформованих умовах діяльності у підприємства 

розвинена матеріально-сировинна база, та значні фінансові можливості, за умов 

відсутності здатностей до реалізації цих можливостей тому доцільними будуть 

стратегії розвитку, відтворення, імітації, організаційних здатностей. Не 

рекомендується  змінювати дану сферу діяльності, однак такий станможе 

призвести до економічного спаду на підприємстві, без розвитку внутрішнього 

потенціалу здатностей. 
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Зона 8 – Конкурентна перевага у ресурсній складовій та позитивний 

показник здатностей. Підприємство знаходиться у ситуації, коли ресурси 

використовуються не у повному обсязі, що пояснюємо частковим ігноруванням 

розвитку та застосування динамічних здатностей. Рекомендовано формування 

та реалізація виробничо-маркетингової стратегії. 

Зона 9 - Конкурентна перевага у ресурсній складовій та складовій 

здатності. За таких умов у підприємства найбільш сприятливий період для 

зовнішньої диверсифікації виробничо-комерційної діяльності. Концентрація на 

діючій стратегії – одне з кращих рішень, хоча за доцільне буде формування 

стратегії захисту існуючих позицій за умов недавнього входу підприємства в 

цю зону. 

Проаналізувати результати пропонуємо за принципом бенчмаркінгу за 

вектор-еталон прийнявши визначені значення рівня реалізації ресурсів та 

здатностей ТОВ «Пелетенерго Ємільчине», відповідно вважаючи його 

діяльність найбільш ефективною в порівнянні з досліджуваними. Найбільш 

наближеним до еталону є ТОВ «Екопелет» якому рекомендуємо при 

формуванні стратегії в першу чергу звернути увагу на розвиток здатностей 

зокрема у стратегічному управлінні шляхом вдосконалення кадрового 

управлінського ресурсу. 

Незначне відставання від ТОВ «Екопелет» демонструє підприємство ТОВ 

«Екозавод Грифон» яке розвивається по тій же траєкторії і потенційно в 

короткій перспективі може вийти на аналогічні позиції за рахунок 

інтенсифікації виробництва. Рекомендації, щодо розвитку здатностей: у 

стратегічному управлінні й організації виробництвом шляхом вдосконалення 

кадрового управлінського ресурсу.  

Значно слабші позиції у ПП «Біопаливо» якому доцільно змінити вектор 

розвитку, за рахунок набуття та застосування стратегічних і удосконалення 

управлінських, організаційних здатностей, з метою швидшого виходу на 

оптимальну траєкторію розвитку. Також доцільним є реалізація наявного 

ресурсного потенціалу, зокрема виробничих потужностей.  
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Надалі одним з пріоритетних завдань стратегічного управління на 

підприємствах альтернативної енергетики, вбачаєм, у формуванні вимог, до 

набуття ключових компетенцій з метою забезпечення конкурентних переваг що 

сприятиме захисту від зовнішніх загроз, ефективній виробничо-комерційній 

діяльності і розвитку на майбутнє. 

Розуміємо, що запропонована карта вибору стратегій розвитку являє 

собою ідеалізовану модель: причинами є складність ідентифікації ресурсів і 

здатностей підприємств та суб’єктивізм експерта у їх оцінюванні. Та 

враховуючи що на практиці зазвичай ускладнено точно сформувати адекватну 

існуючому стану стратегію, представлений науково-методичний підхід 

сприятиме розумінню проблем та доцільних змін у структурі ресурси-здатності 

основних бізнес- процесів підприємства.  

Таким чином вважаємо, що запропонований підхід створює новий кут 

зору на актуальне завдання - оцінювання ресурсів і здатностей підприємства та 

визначення вектору його розвитку в залежності від їх стану та умов 

динамічного зовнішнього середовища як підґрунтя подальшого формування і 

реалізації стратегій розвитку. 

Отже, за результатами вище наведеного дослідження пропонуємо для 

виробників біопалива, яких відносимо до малих та середніх підприємств,  що 

зазвичай мають досить просту лінійну організаційну структуру, модель II-ох 

етапного методу діагностики внутрішнього середовища рис. 3, як компоненту 

процесу формування стратегій розвитку. Яка передбачає оцінювання стану 

підсистем та елементів внутрішнього середовища, дослідження їх взаємодії і 

впливу на рівень виробництва, його ефективності і конкурентоспроможності, та 

виявлення сильних і слабких сторін з метою формування стійких конкурентних 

переваг, що сприятимуть розвитку та захисту своїх позицій на ринку і 

адекватному реагуванню на зовнішні загрози.  

У процесі дослідження структуровано та запропоновано підхід до  

проведення економічної діагностики внутрішнього середовища підприємств 

альтернативної енергетики, який реалізований та представлений у вигляді  II-ох 
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етапного методу, що передбачає зокрема визначення потенціалу та виявлення 

сильних і слабких сторін підприємств, з метою подальшого формування їх 

стратегій розвитку. 

 

Рис. 3. Структурна - модель II-ох етапного методу діагностики внутрішнього 

середовища для формування стратегій розвитку підприємств 

 

Науково-методичний інструментарій діагностики внутрішнього 

середовища, який входить до складу II-ох етапного методу, що складається з 

5. Висновки, рекомендації 

Формування стратегій розвитку підприємства 

Підприємство1 
1. Визначення показників 
конкурентоспроможності 
(можливостей, методом 
заснованим на теорії 
ефективної конкуренції) 

2. Потенціал  
(потенційний рівень 
конкурентоспроможностіви
значений на основі 
розрахованої виробничої 
потужності та методу 
екстраполяції) 

3. Оцінювання методом 
таксономії 

Підприємство2 

 

1. Можливості  

2. Потенціал  

3. Оцінювання методом 
таксономії 

4. Аналіз  

(показників внутрішнього 
стану підприємства в 
порівнянні з потенційними 
та з показниками 

Підприємство3 

 

1. Можливості  

2. Потенціал  

3. Оцінювання м 

етодом таксономії 
Підприємство4 

 

1. Можливості  

2. Потенціал  

3. Оцінювання методом 
таксономії 

I -етап діагностики  

Здатності Ресурси 

Підприємство 1 

Підприємство 2 

Підприємство 4 

Підприємство 3 

1. Ідентифікація 

2. Оцінювання, визначення 

3. Рівня реалізації  
ресурсу чи здатності 

4. Якісних показни-
ків в інтервалі «пере-
вага – слабкість» 

5. VRIO-
показників 

Відсутність ресурсу / 
здатності; 
Здатність; 
Компетенція; 
Ключова компетенція; 
Конкурентна перевага 

Слабкість; 
Паритет; 
Сила; 
Перевага 

VRIOрес, 
VRIOздат 

відповідного з 
підприємства 

VRIO -аналіз 

6. Карта вибору стратегії 
розвитку «ресурси-здатності» 

Аналіз та розробка 
рекомендацій, щодо визначених 
координат вектору розвитку 
відповідного з підприємств 

II -етап діагностики   7. Висновки, рекомендації 
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оцінювання конкурентоспроможності підприємств методом заснованим на 

теорії ефективної конкуренції та VRIO-аналізу, який, на відміну від наявних, 

передбачає визначення потенційного рівня конкурентоспроможності, як 

вектора-порівняння, в аспекті виробничої потужності, реалізація якої має бути 

однією з цілей та є складовою потенціалу підприємства, а також формування 

карти вибору стратегії «ресурси-здатності», за координатами векторів розвитку 

підприємств, що характеризує відповідно рівень реалізації ресурсів та 

здатностей (сильних і слабких сторін) підприємств, з метою подальшого 

формування їх стратегій розвитку.  

Висновки. За результатами проведеної діагностики внутрішнього 

середовища відзначимо тенденцію зростання показників рівня 

конкурентоспроможності підприємств виробників біопалива, окрім показників 

ефективності організації збуту товару, такий стан пояснюємо невисоким рівнем 

конкуренції, зростанням вартості енергоносіїв, валюти та зацікавленості 

держави до зменшення енергозалежності, що свідчить на користь інвестиційної 

привабливості цієї сфери виробничо-комерційної діяльності.  

За результатом оцінювання та аналізу критеріїв конкурентоспроможності 

є висновок, що представлені підприємства реалізують свої можливості досить 

успішно, проте існує потенціал який доцільно врахувати в подальшому при 

формуванні стратегії розвитку. 

Також визначена якісна структура ресурсів та здатностей підприємств 

виробників біопалива у інтервалі «перевага – слабкість» та ідентифіковано 

слабкі сторони підприємств зокрема за складовими: ресурси - кредити, 

інвестиції, технологічні нормативи; здатності: інтеграційні, стратегічного 

управління, що пояснюємо умовами зовнішнього середовища та недооцінки 

ефективності деяких складових зі сторони підприємств. 

Подальше формування стратегії пропонуємо будувати на посиленні 

ключових компетенцій із застосуванням методів для внутрішнього (персонал, 

матеріально-технічна база, залучення фінансових ресурсів, тощо) та зовнішнього 

розвитку (стратегічні альянси, кластери, публічно-приватне партнерство). 
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С.А. Климчук  

Диагностика внутренней среды как этап формирования стратегий 

развития предприятия  

В процессе исследования структурирован и предложен подход к 

проведению экономической диагностики внутренней среды предприятий 

альтернативной энергетики, который реализован и представлен в виде II-х 

этапного метода, предусматривающего в том числе определение потенциала 

и выявление сильных и слабых сторон предприятий, с целью дальнейшего 

формирования их стратегий развития. По результатам VRIO-анализа 

предприятий альтернативной энергетики сформированная  карту выбора 

стратегии «ресурсы-способности» и определены координаты векторов 

развития производственно-экономических систем. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, потенциал, стратегия 

развития предприятия, VRIO-анализ. 

 
S. Klimchuk 
Diagnosis of internal environment as the stage of development strategy of the 

enterprise 

The study is structured and proposed approach to economic diagnostics of the 

internal environment of the enterprise of alternative energy, which is implemented 

and presented in the form II-x staged method of providing including the identification 

of potential and identify the strengths and weaknesses of the companies, to further the 

formation of their development strategies. As a result of analysis of enterprises 

VRIO-shaped map of alternative energy strategy selection "resources-ability" and the 

coordinates of the vectors of development of industrial and economic systems. 

Key words: competitiveness, potential, development strategy of the enterprise, 

VRIO-analysis. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Наведено основні показники оцінки ефективності інвестиційного 

проекту при використанні оцінки нерухомості. 

Ключові слова: нерухомість, оцінка нерухомості, ефективність 

інвестицій, рентабельність, прибуток, витрати, звіт. 

 

Постановка проблеми. Оцінка ефективності інвестицій проводиться за 

результатами кількісного і якісного аналізу інформації, отриманої при 

розробцівідповідних розділів, обґрунтувань, і ґрунтується на вартості 

будівництва, обумовленої по аналогам і базовим питомим показникам із 

застосуванням системи коефіцієнтів, що корегують базові показники відповідно 

до конкретних, тимчасових, природно-кліматичних, архітектурно-будівельних, 

й іншими характеристиками, а також по прогнозних і експертних оцінках; 

уточнення можливих джерел і умов фінансування інвестицій, прийнятих на 

стадії доінвестиційних досліджень; визначення собівартості основних видів 

виробничої діяльності підприємств у розрахунковому періоді, аналізі тенденцій 

зміни  рентабельності і заходах щодо забезпечення мінімізації можливих втрат; 

оцінці ризику інвестицій; обґрунтуванні вибору розрахункового періоду, у 

межах якого виконуються економічні розрахунки, що включають час 

проектування, будівництва, освоєння проектної потужності й експлуатації 

об’єкта; у рахуванні даних прогнозованої зміни цін по всім складовим 

елементам прибутку і витрат виробництва за роки розрахункового періоду; 

результатах розрахунків з виявленням можливостей підвищення економічної 
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ефективності і надійності проектних рішень, більш раціонального використання 

ресурсів і інших чинників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом проблемам 

ефективності інноваційного проекту приділяється значна увага. Цій темі 

присвячена велика кількість публікацій, наукових робіт і літературних джерел 

[1-7]. Тема актуальна сьогодні і потребує досліджень. 

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. Відомо, 

що не існує одного абсолютного й універсального підходу ефективності 

інвестицій для будь яких випадків. В зв’язку з цим особливої актуальності 

набуває проблема оцінки нерухомості, яка допомагає зробити розрахунок 

ефективності даного інвестування. Тільки розглянуті, спільно, кілька окремих 

підходів оцінки можуть дати цілком однозначне вірогідне рішення. Результати 

оцінки об’єктів використовуються на різних стадіях реалізації інвестиційного 

проекту з метою прогнозування та корегування ходу його реалізації. 

Мета роботи. Дослідженнями встановити ефективність інвестиційного 

проекту, що характеризується системою показників (витрат), які відображають 

співвідношення, і результати стосовно до інвесторів, його учасників, на різних 

стадіях. 

Виклад основного матеріалу. При прийняті інвестиційних рішень 

враховується багато елементів як економічного характеру (процентні ставки по 

кредитах, рівень росту галузі інфляція й ін.), так і стратегічного (маркетингова 

стратегія, ціноутворення, положення конкурентів і ін.). У практці оцінки 

інвестиційних проектів і програм застосовуються критерії, що підрозділяються 

економістами на категорії в залежності від того, чи засновані вони на понятті 

«приведення до поточних розмірів» (дисконтування) або ні. 

Найбільш   повна оцінка, що враховує особливості будівельного і 

функціонально-експлуатаційного характеру об’єкта  капіталовкладень 

економічної і соціальної ефективності розвитку й удосконалення типів і 

проектів будівель і споруд можливе на основі порівняння   усіх видів втрат із 

їхньою віддачою (результатом). 
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Для визначення ефективності втрат кожний варіант капіталовкладень 

повинний бути описаний системою техніко-економічних показників, що 

характеризують: 

— цілі капіталовкладень (соціальні, економічні, комерційні); 

— результати функціональної діяльності, що може бути організована на 

основі оцінюваного варіанта капіталовкладень (у зіставленні з 

попередніми капіталовкладеннями);  

— ресурси, що у розрахункових умовах можуть бути спрямовані на 

досягнення поставлених цілей. 

Техніко-економічні показники повинні бути : 

— ув’язані з показниками, прийнятими існуючій практиці проектування, 

планування і звітності для визначення розміру кожного показника на 

основі існуючої системи цін, тарифів і інших нормативів; 

— віднесенні до одиниці основного виду капіталовкладень, а також на 1м2 

загальної площі будинку або комплексу. 

Основні показники оцінки ефективності інвестиційного 

проекту.Ефективність інвестиційного проекту оцінюється показниками: 

соціальної ефективності, що враховують соціальні наслідки інвестиційного 

проекту; комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові 

наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; бюджетної 

ефективності, що відбивають фінансові наслідки збільшення проекту для 

федерального, регіонального і місцевого бюджетів; економічної ефективності, що 

враховують витрати і результати, пов’язані з реалізацією проекту, які входять за 

межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту, допускаючи 

вартісний вимір. Для великомасштабних проектів варто оцінювати економічну 

ефективність.  

Оцінка майбутніх витрат і результатів при визначенні ефективності 

проекту здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість котрого 

приймається з урахуванням: тривалості створення, експлуатації і (при 

необхідності) ліквідації об’єкта; середньозваженого нормативного терміна 
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служби основного технологічного устаткування; досягнення заданих 

характеристик прибутку; вимог інвестора. Ціни при оцінці ефективності і 

порівняння різночасних показників (дисконтування) розглянуто нижче. Для 

вартості оцінки результатів і витрат можуть використовуватися базисні, світові, 

прогнозні і розрахункові ціни. Базисні ціни – це ціни, що склалися в народному 

господарстві на визначений момент часу; рахуються незмінними протягом 

усього розрахункового періоду. На стадії техніко-економічного обгартування 

(ТЕО) інвестиційного  проекту обов’язковий розрахунок економічної 

ефективності в прогнозних і розрахункових цінах. Одночасно розрахунки 

можуть здійснюватися в інших перерахованих вище видах цін. Прогнозна ціна 

Ц (t) наприкінці   t-го кроку розрахунку (наприклад, t-го року) визначається по 

формулі (1):  

Ц(t)=Ц(б)J(t,tŋ)            (1) 

де Ц(б) – базисна ціна продукції або ресурсів; 

J (t, tŋ)– коефіцієнт (індекс) зміни цін продукції або ресурсів відповідної 

групи наприкінці t-го кроку стосовно початкового моменту розрахунку (у який 

відомі ціни).   

 

Розрахункові ціни використовуються для обчислення інтегральних 

показників ефективності, якщо поточне значення витрат і результатів 

виражаються в прогнозних цінах. Це необхідно, щоб забезпечити порівнянність 

результатів, отриманих при різноманітних рівнях інфляції. 

При оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння різночасних 

показників здійснюється  шляхом приведення (дисконтування) їх до цінності в 

початковому періоді. Для приведення різночасних витрат результатів і ефектів 

використовується норма дисконту Е, рівна прийнятною для інвестора нормі 

прибутку на капітал. 

На допроектній стадії оцінка економічної ефективності проекту 

здійснюється при формуванні задуму і розробці бізнес – плану. Розглянемо 

деякі теоретичні питання, рішення котрих необхідно на допроектній стадії. 
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Насамперед, нагадаємо формулу складного відсотка (2), що  буде зустрічатися в 

подальших розрахунках економічної ефективності інвестиційного проекту (на 

прикладі визначення прибутку): 

П=I 0(1+E)T         (2) 

де  П – гаданий розмір прибутку від реалізації проекту, заради якого 

здійснюється будівництво і який гіпотетично сподіваються одержати ініціатори 

(партнери) проекту; 

I0– розмір вихідного капіталу, розрахованого по аналогах або 

скоригованим базисним питомим показником, що, як правило, формується за 

рахунок власних (без притягнень інших джерел фінансування, позикового й 

акціонерного капіталу, матеріальних і нематеріальних цінностей) коштів 

ініціаторів проекту, щоб ризикувати тільки своїми грошима;  

Т- тривалість життєвого циклу проекту, що характеризує  час, необхідний 

для його реалізації; 

Е – гадана норма прибутковості проекту в реальних межах, що влаштовують 

ініціаторів, і запропонована інвестором, норма прибутковості проекту 

визначається  в цілому за обсягами капіталу, вкладеного кожним інвестором. 

 

Оскільки, відповідно до цієї формули, розмір будь-якого показника може 

бути розрахований тільки при заданих значеннях інших показників, у символічних 

значеннях формули позначаються усі вихідні дані для оцінки економічної 

ефективності на допроектному етапі, тобто при обґрунтуванні ідеї проекту по 

укрупнених показниках при недостатній визначеності всіх його потенційних 

можливостей і «зон ризику». Розрахунок показників ефективності на допроектному 

етапі проводиться за допомогою формули складного відсотка (економістами 

розроблені також методи визначення ефективності за допомогою номограми, 

заснованої на тієї ж формулі, для прискорення розрахунків). При необхідності і 

за умовами замовника можливо варіантне рішення (два або більше варіантів), 

але в результаті для затвердження пропонується тільки один варіант. 
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Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту на стадії 

робочого проектування. При проектуванні будівель і споруд, комплексів і т.д. 

уточнюються, деталізуються і конкретизуються додатковими розрахунками 

результати, отримані на допроектному етапі, і підкріплюються договірною і 

дозвільною документацією, уточнюються цілі капіталовкладень, 

конкретизуються методи їх досягнення і при необхідності проводиться пошук 

альтернативних варіантів проектів для одержання більшого прибутку при 

заданому обсязі початкового капіталу. 

На цьому етапі може бути встановлений діапазон прояву соціального 

результату: максимально можливого і мінімально припустимого. Максимально 

можливий результат означає, наприклад, номенклатуру послуг об’єктів 

соціальної інфраструктури  населенню; обсяг платоспроможного попиту і т.д.; 

мінімально припустима  - нижня межа, прийнята для розрахунку умов 

стандарту проживання. Результати капіталовкладень повинні бути вираженні 

(поряд із показниками прибутку) у натуральних показниках, показниках 

охоплення розрахункового контингенту населення соціальної сфери, розміщеними 

в доступності. Поняття «натуральні показники» включає соціальні чинники, що 

характеризуються функціональними показниками, обсягом послуг і видами 

обслуговування,  і архітектурно-будівельні чинники, що характеризуються 

об’ємно-планувальними рішеннями об’єкта капіталовкладень. 

Необхідний напрямок – визначення ресурсів, які варто підрозділяти на 

фінансово-економічні, ресурси комунальної і транспортної інфраструктури, 

трудові, ресурси матеріально-технічної бази будівництва, резерви потужностей 

комунікацій і ін.   

Фінансово-економічні ресурси – це капіталовкладення, експлуатаційні 

витрати й інші кошти, спрямовані на створення, розширення, функціонування 

окремих будівель і споруд, їхніх комплексів. 

Ресурси комунальні – системи життєзабезпечення об’єкта, що включають 

опалення, електроосвітлення, кондиціонування і т.д.,  тобто ресурси 

експлуатаційних витрат. 
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Ресурси транспортної інфраструктури – система суспільного транспорту, 

необхідна для обслуговування мешканців і працюючих даного житлового району. 

Трудові ресурси – основна продуктивна сила суспільства, в яку входить 

працездатна частина населення, здатна приймати участь у суспільно корисній 

діяльності, а також у  виробництві. 

Ресурси матеріально-технічної бази будівництва – це продукція 

промисловості будівельних матеріалів, а також виробнича діяльність організації, 

тобто частина ресурсів,що може бути використана на даному будівництві. 

Резерви потужностей комунікацій – системи інженерного устаткування 

території й інші комунікації, потужності яких можуть бути використанні в 

даній споруді, комплексі або на території, що реконструюється. 

При оцінці ефективності на стадії робочого проектування 

використовуються такі показники з проекту балансового звіту: оборотний і 

основний капітали, інші активи, короткострокові і довгострокові зобов’язання, 

акціонерний капітал. 

Спроможність підприємства, що реалізує проект, своєчасно погашати 

платіжні зобов’язання і розширювати  свої виробничі зобов’язання і свою 

виробничу діяльність визначається на основі розрахункового показника чистого 

оборотного капіталу. Цей показник розраховується як різниця між розміром 

оборотного капіталу і короткострокових зобов’язань. При цьому основна 

теоретична вимога, запропонована до чистого оборотного капіталу, - одержання 

позитивного результату. На практиці для підтримки цього показника на 

належному рівні залучаються довгострокові цільові позички, змінюється 

структура активів (продається частина основного устаткування), проводиться 

відстрочка рахунків, вносяться нові інвестиції в оборотній капітал. 

Висновок. На заключній стадії – реалізації проекту – ефективність оцінюється 

на підставі урахування і контролю фактичних даних – надходжень і витрат коштів, 

упорядкування звітних бухгалтерських документів (звіт про прямування коштів, звіт 

про прибутки і збитки, балансовий звіт), а також аналізуються відхилення значень 

планових показників від фактичних результатів для кожного періоду – місяця, 
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кварталу і ін. Практичний зміст аналізу цих показників складається в стримуванні 

росту витрат і пошуку шляхів збільшення прибутку. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО БУДІВНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті досліджено розвиток та реалізація сучасних 

енергоефективних концептів у сфері будівництва: «Пасивного» будинку та 

«Triple Zero». На засадах «зеленої» економіки виокремлено особливості 

пасивного будівництва в ракурсі її структурних компонент: економічної, 

екологічної та соціальної. З метою популяризації енергоефективного 

будівництва в Україні представлені приклади його впровадження в 

Європейських країнах; наведені основні недоліки та переваги. 

Ключові слова: «пасивний» будинок, «зелена» економіка, сталий 
розвиток будівельних підприємств, енергозбереження. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За прогнозними оцінками 

Міжнародного енергетичного агентства світовий попит на енергію до 2030 р. 

зросте приблизно в два рази, що спонукає держави до використання 

накопиченого досвіду  енергозбереження і пошуку нових еко-технологій, 

зокрема і впровадження досвіду енергоефективного будівництва.  

Значне споживання енергії за повний цикл експлуатації будинків складає 

в Україні в середньому понад 300 кВт·год/ м² на рік опалюваної площі. При 

цьому, в житлових будинках створюється емісія близько 35% всіх парникових 

газів [9], що визначає необхідність охорони навколишнього середовища, 

аспекти здорового способу життя та актуалізує вивчення проблематики 

впровадження енергофективного й пасивного будівницвадля сталого розвитку  
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економіки держави. Зведення пасивних будинків є одним з векторів розв’язання 

проблеми оптимізації структурності споживання енергії, що призведе до 

доцільності  використання відновлювальних джерел енергії та сучасних 

техніко-економічних рішень у контексті енергозбереження в будівництві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження  

енергоефективного будівництва відображені в роботах низки учених: В.В. 

Дубровської, У.Д. Маруак, О.Р. Позняк,  Н.В. Савицького, М.А. Саницького, 

О.І. Степаненка, Н.А. Швець, К.В. Шляхова,  Є.Л. Юрченка.  

Метою статті є вивчення теоретико-прикладних засад концепцій 

енергоефективного будівництва в контексті сталого розвитку економіки. 

Основні результати досліджень. Світові тенденції дотримання 

постулатів сталого розвитку на принципах «зеленої» економіки покликані 

визначити вектори зростання, на основі ефективного використання природних 

ресурсів та енергозберігаючих технологій, зокрема й суттєвого підвищення 

енергоефективності будівель. Адже будівлі є одним з найбільших споживачів 

енергоресурсів. Їхня частка у загальному енергоспоживанні складає понад 40%. 

У Порядку денному асоціації Україна – ЄС (Розділ ІІІ частина 6 про 

«співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання  

«Енергоефективність, відновлювальна енергія та природоохоронні аспекти») 

передбачено: «Обмін досвідом та найкращими практиками з метою підготовки, 

прийняття та імплементаціїпідгалузевих документів з питань енергетичної 

політики стосовно енергоефективності та відновлювальної енергії» [5]. 

Запровадження стандарту енергоефективної або пасивної будівлі, у практику 

будівництва об’єктів соціально-побутової інфраструктури та реконструкції 

існуючих призведе до диверсифікації й значного заощадження ресурсів. 

Уніфікація вітчизняного законодавства з нормами та стандартами Європейського 

Союзу надасть можливість використати потужний потенціал з підвищення 

енергоефективності будівель, у рамках уже діючих та запланованих державних і 

міжнародних програм з підвищення енергоефективності та енергозаощадження. 
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У 1988 р. вчені В. Файст та Б. Адамсон [10] запропонували інноваційну 

схему устаткування будинку, що полягала у  створенні будинків з найвищим 

показником рівня енергоефективності.Основна мета дослідників полягала у 

зменшенні, природних втрат тепла та мінімізація витрат на обігрів житлових 

приміщень. Так і з’явилася концепція «Пасивного» будинку (від нім. 

Passivhaus).Деякі визначення сутності даної дефініції представлені в табл. 1 

Таблиця 1 

Визначення сутності дефініції «пасивний» будинок 

Автор Сутність дефініції «пасивний» будинок 
М.А. Саницький, О.Р. 
Позняк,  У.Д. Маруак [7] 

– це об’єкт із низькою енергетичною потребою 
(щонайбільше 15 кВт·год/ м²  протягом року) 

В. Файст [12] – будівля, яка забезпечує комфортні санітарно-гігієнічні 
умови в приміщеннях не тільки влітку, а й взимку без 
використання активної системи опалення або кліматичної 
установки 

Н.В. Савицький,             
Н.А. Швець, К.В. Шляхов,  
Є.Л. Юрченко [6] 

– є екологічною конструкцією, сприятливою для його 
мешканців. В такому будинку підтримується оптимальний 
рівень вологості  

Стандарт будівлі 
«Пасивний дім» [8] 

 це найсучасніша та найефективніша форма 
енергоефективного будівництва у світі. Пасивний 
будинок зовсім не потребує власного опалення, адже 
потреба в тепловій енергії такого будинку на рівні 15 
кВт·год/м² за рік покривається за рахунок джерел сонячної 
та внутрішньої теплової енергії 

О.І. Степаненко,             
В.В. Дубровська [9] 

– це будівлі, в яких можна досягти комфортного 
мікроклімату влітку без кондиціонерів, а взимку без окремої 
системи опалення, так і в літній період – без системи 
кондиціонування 

Авторське визначення – це енергоефективна будівля, що відповідає встановленим 
критеріям PHI Darmstadt та реалізує основні засади сталого 
розвитку в ракурсі структурних компонент: економічної, 
екологічної, соціальної  

 

Вважаємо за доцільне провести розмежування між поняттям 

енергоефективний та пасивний  будинок. Перше визначення – це будинки, 

теплова потреба яких складає не більше 40кВт·год/м² за рік [4]. 

Енергоефективний будинок не можна вживати за змістовним наповненням, як 

«пасивний будинок». Різниця полягає в наступному:  пасивним будинком 
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називають будівельну споруду, що відповідає єдиним критеріям, встановленим 

Інститутом пасивногобудинку Дармштат (PHI Darmstadt) в усьому світі:  

– Тепловитрати на опалення ≤ 15 кВт/ м²  на рік; 

– Тепловитрати на охолодження ≤ 15 кВт/ м²  на рік; 

– Споживання первинної енергії ≤ 120 кВт/ м²  на рік; 

– Оболонка будівлі з підвищеною теплоізоляцією U<0,15 Вт/( м²  K); 

– Склопакети зі спеціальними профілями і коефіцієнтом теплопередачі вікна 

UW <0,8 Вт / (м² K); коефіцієнтом енергопроникність g-Wert близько 50%; 

– Герметичність будинку на рівні n50 <0,6 / рік; 

– Ефективна вентиляція з рекуперацією тепла з відпрацьованого повітря, 

рівень повернення тепла > 80%; 

– Запобігання наявності містків холоду [8]. 

Отже, питомі витрати енергії«пасивного» будинку на рік становлять 15 

кВтгод/ м². На основі оцінювання експертів визначено, якщо всі будинки в 

Україні будуть «пасивними», то споживання енергіїпобутовим сектором 

зменшиться на 92%. Якщо реконструювати 50% всіх будинків, що 

знаходяться натериторії України, і побудувати у вигляді пасивних то 

загальне споживання енергії Україноюзменшиться на 14,75% [9]. Результати 

оцінювання «пасивного»будинку визначають перспективність його 

дослідження в ракурсі енергоефективності. 

О.І. Степаненко, В.В. Дубровська  наголошують, що однією з 

найважливіших проблем побудови будинків являється його проектування. 

Правильно спроектований будинок зменшує капітальні затрати на його 

зведення. В Європейських країнах для розрахунку енергоспоживання 

будинку використовується програмний продукт PHPP (Passive House Planing 

Package) розроблений інститутом пасивного будинку в Німеччині. Але 

використовуватийого для України не є зовсім доцільним, так як він враховує 

норми будівництва для Європейських країн.А норм будівництва пасивного 

будинку в нашій державі не існує. Використання ДБН В.2.6-

31:2006«Теплова ізоляція будівель», яким користуються українські 
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інженери, не підходить для проектуванняпасивних будинків. Для збільшення 

ефективності енерговикористання в пасивному будинку доцільновстановити 

систему розумного будинку. Так, наприклад, вентилювати тільки ті 

приміщення в яких знаходяться люди. Ставити для цього 

датчикиприсутності. Це не призведе до значного збільшенняінвестицій на 

стадії його будівництва, але зменшить енергоспоживання вентиляційною 

системою [9]. 

 Європейська стратегія «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та 

всеохоплюючого зростання», прийнята Європейською Комісією у 2010 р. 

передбачає реалізацію трьох пріоритетів: 

– розумне зростання економіки, що базується на  знаннях та інноваціях; 

– стале зростання: сприяння більш ресурсоефективній, зеленій та 

конкурентній економіці; 

– всеохоплююче зростання, що забезпечує високу зайнятість в умовах 

соціальної та територіальної єдності [13].  

За оцінками ЮНІДО глобальний ринок для зелених технологій та видів 

діяльності наразі оцінюється приблизно у 1 млрд. дол. США і має зрости до 3 

млрд. дол. США до 2020 р. [14]. Значний  екологічний та економічний 

потенціал «зеленої» економіки, що полягає у: заміні «коричневих» бізнес-

процесів на більш чисті, енергоефективні та матеріалозберігаючі технології, 

реорганізації господарсько-комерційної діяльності забезпечить 

конкурентоспроможність всієї індустрії і поступове зниження цін на її продукцію.  

За підрахунками спеціалістів у сфері «зеленої» економіки підвищення 

енергоефективності житла: реконструкція, гнучке проектування, створення 

будівель з нульовим рівнем шкідливих викидів; нульовим споживанням енергії 

та енергоактивних будівель надасть можливість скоротити енергоспоживання 

майже на 80% порівняно з традиційним проектуванням будівель й  створити 

мільйон робочих місць [13].  
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Реалізація засад «зеленої» економіки у будівництві можливий через 

реконструкцію існуючих та зведення нових енергоефективних будівель з 

використанням еко-технологій, процесів та матеріалів.  

Система структуризації соціально-економічного життя й господарсько-

комерційного процесу на засадах сталості, концепції «зеленої» економіки, 

надають можливість актуалізувати, що енергоефективне будівництво є їх 

структурною компонентою, яка в умовах енергозалежності економіки набуває 

поширення й утвердження в нашій державі. Обумовленість такого стану – це 

висока енергоємність ВВП, наявний потужний потенціал відновлювальної 

енергетики, розвиток енергозбереження у будівництві на рівнях: виробництво 

будівельних матеріалів, зведення та експлуатація будівель стають доцільними. 

У контексті структурних компонент концепції «зеленої» економіки: 

економічної, екологічної, соціальної,  виокремлено особливості пасивного 

будівництва. 

Таблиця 2 

Особливості пасивного будівництва в контексті «зеленої» економіки 

Структурні 
компоненти концепції 

Особливості 

Економічна – додаткові витрати стануть прибутковою інвестицією; 

–вартість при перепродажі зростає; 

–низькі експлуатаційні витрати; 

–зниження споживання тепла на опалення більше ніж у 10 разів у 
порівнянні зі стандартним будинком; 

–економія витрат на встановленні систем кондиціювання та 
опалення адже пасивний будинок цього не потребує; 

Екологічна –мінімізація впливу виробничих процесів на довкілля; 
–екологічна конструкція є сприятливою для його мешканців 

Соціальна –якість пасивного будинку – це зручності та комфорт; 

–завдяки спеціальним інженерних систем у будинку завжди буде 
чисте свіже повітря і приємний мікроклімат, і, що важливо, 
рівномірний розподіл температури в приміщеннях; 

–забезпечує комфортні санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях не 
тільки влітку, а й взимку без використання активної системи 
опалення або кліматичної установки 

Джерело: Запропоновано автором 
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З 1996 р. набуває поширення зведення пасивних будівель в різних 

конструктивних системах. В рамках програми «Гефеос» Європейським союзом 

профінансовано будівництво пілотних об’єктів – пасивних мало- і 

багатоповерхових будівель (наприклад, селище з 20 будівель в Ганновері в 1999 

р.) у більшості країн Західної Європи [8] в 1998- 2001 рр. Натепер, в Німеччині 

пасивними визнані понад 4000 будівель, і все більше новобудов проходять 

сертифікацію в Інституті пасивного будинку в Дармштадті. Сертифікат 

забезпечує престижність й ціну будівлі. З точки зору будівництва та 

експлуатації пасивних будинків широку популярність в Європі придбав 

фінський Район VIIKKI в Гельсінкі – це екологічно чиста територія сільського 

типу площею 1132 га. Відповідно до програми Європейського співтовариства 

Thermiе здійснювалося будівництво демонстраційного енергоефективного 

району EKOVIIKKI. Метою фінської програми стала апробація ефективності 

енергозберігаючих технологій в реальних умовах в усіх соціально-екологічних 

векторах. Одним з прикладів такого підходу є офісний будинок Дослідницького 

Центру ROCKWOOL в Данії. Цей проект отримав звання «Офіс 2000 р.» і 

визнаний одним з найбільш енергоефективних будівель світу [8]. 

Надає можливість досягати нульового енергоспоживання представленим 

будинкам не тільки ефективне використання відновлюваних джерел енергії: 

сонця, вітру, біопалива, енергії річок, а й застосування еко-технологій. Проте, у 

разі перебоїв з власною енергією пасивні будівлі у резервному порядку 

підключаються до загальної мережі, а потім повертають отриману енергію 

з надлишком. Варто врахувати, що мінімізує шкідливі для людей 

і навколишнього середовища викиди (вуглекислий газ, летючі органічні 

речовини) впровадження енергозберігаючих, а також біокліматичних 

технологій у енергоефективних будинках.  

З 2021 р. одним з стратегічних пріоритетів країн Європейського союзу є 

зведення енергоефективних будинків, здатних на основі відновлюваних джерел 

генерувати енергії більше, ніж споживати. Регламентуватимуть встановлення 
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у будівлях обладнаннянові будівельні стандарти, що базуються на концепції 

«Triple Zero» (трьох нулів), яке дозволяє не брати енергію з міської 

енергосистеми та уникати шкідливих викидів у атмосферу. Отже,новітнім 

концептуальним підходом у будівництві, що мінімізує використання первинної 

енергії та вплив на довкілля є Triple Zero – концепція « трьох нулів ». Автор 

цього підходу  В. Зобек [1] відомий архітектор, який поєднує всі ноу-хау з 

сучасними вимогами в ракурсі комфорту та екологічності будівель. 

Сутність концепції «Triple Zero»  полягає в наступному:  

1. Нуль енергоспоживання – будівля повинна виробляти як мінімум стільки ж 

енергії з відновлюваних джерел, скільки використовує. 

2. Нуль викидів – будівля не повинна забруднювати атмосферу шкідливими 

викидами (наприклад, СО2, VOC та ін.).  

3. Нуль відходів – можливість легкого демонтажу та переробки будівлі. 

Енергоефективне житло нового покоління має будуватися виключно 

з екологічних матеріалів, яке підлягає вторинній переробці. Натепер в Європі 

існує невеликий досвід (23 об’єкти) експлуатації «активних» будинків, 

зведених за принципом «трьох нулів». 

Через призму представленої концепції в сучасних формаціях є 

перспективи розвитку будинків «нуль теплової енергії» (nearly zero energy 

building – nZEB) та «нуль електричної енергії», активні будинків (active house), 

Smart-Grid-0-Energy будинків («розумні будинки нуль енергії») [11]. 

Управління інформацією на кожному етапі життєвого циклу забезпечує 

прийняття правильних рішень, які надають можливості оптимізувати витрати та 

мінімізувати час в процесі створення пасивних будинків [2]. Інвестиційна 

привабливість цих проектів забезпечується за рахунок досягнення високого 

рівня теплового комфорту та низьких експлуатаційних витрат протягом всього 

життєвого циклу будинку [11, 15]. 

Висновки. Отже, дослідження, розвиток та реалізація сучасних енерго-

ефективних концептів у сфері будівництва на засадах сталості є одним зі стра-

тегічних пріоритетів в контексті підвищення конкурентоспроможності реального 
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сектору економіки, забезпечення енергонезалежність та безпеки держави. На 

засадах «зеленої» економіки виокремлено особливості пасивного будівництва в 

ракурсі її структурних компонент: економічної, екологічної та соціальної.  

З метою популяризації пасивного будівництва в Україні представлені 

приклади його впровадження в Європейських країнах: наведені основні 

недоліки та переваги. Перспективами подальших досліджень є вивчення 

проблематики фінансування впровадження заходів енергозбереження на 

підприємствах будівельної індустрії з врахуванням сучасних енергоефективних 

концептів: «пасивного будинку» та «Triple Zero». 
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Теоретико-прикладные основы энергоэффективного строительства: 

экономический аспект 

В статье исследовано развитие и реализация современных 

энергоэффективных концептов в сфере строительства: «Пассивного» дома и 

«Triple Zero». На основе «зеленой» экономики выделены особенности пассивного 

строительства в ракурсе ее структурных компонент: экономической, 

экологической и социальной. С целью популяризации энергоэффективного 

строительства в Украине представлены примеры его внедрения в Европейских 

странах; приведены основные недостатки и преимущества. 

Ключевые слова: «пассивный» дом, «зеленая» экономика, устойчивое 

развитие строительных предприятий, энергосбережение. 
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Theoretical and applied principles of energy-efficient building: an economic 

aspect 

In the article the development and implementation of modern concepts of 

energy efficiency in construction "passive" house and "Triple Zero". On the basis of 

"green" economy singled features passive construction in the perspective of its 

structural components: economic, environmental and social. In order to popularize 

energy-efficient construction in Ukraine are examples of enforcement in European 

countries; are the main advantages and disadvantages. 

Keywords: "passive" house, "green" economy, sustainable development 

construction companies, energy saving. 
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ВПЛИВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК  

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Із застосуванням кореляційно – регресійного методу аналізу та 

відповідного програмного продукту досліджується вплив на операційний 

прибуток будівельних підприємств  динаміки змін нематеріальних активів, 

зокрема, їх «інтелектуальної» складової.  

Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, 

методикореляції, рівняння регресії 

 

Вступ.  Моделювання зв’язку між результатним (динаміка операційного 

прибутку будівельних підприємств)  і факторними показниками (динаміка 

розміру та структури нематеріальних активів). Побудова аналітичного виразу 

залежності – рівняння регресії відображує зазначені зв’язки.   

Аналіз досліджень і публікацій.  Роль нематеріальних активів у 

стратегічному розвитку економіки  представлена у ряді робіт вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. Висвітлений досвід високорозвинених країн світу з 

прискорення інвестицій у нематеріальні активи, зокрема, у інтелектуальну 

власність,  що стає головним чинником у зростанні ВВП країни.  Питанням 

використання нематеріальних активів підприємств присвячені роботи 

вітчизняних та зарубіжних авторів: С.А.Верина [5],  Blair, Margaret M.[6], 

Павлової А.В. [8], Р. Рейли, Р. Швайса [9], Ревви А.М. [10], Д.С. Тарасюка  [11], 

Джеймса Р. Хитчнера [12]. 

Формулювання цілей та завдання статті. Метою статті є дослідження 

ролі нематеріальних активів та, зокрема, їх «інтелектуальної» складової в 

стратегії розвитку будівельних  підприємств. За вихідними даними фінансової 

та управлінської (бухгалтерської) звітності, з використанням методу 

кореляційно-регресивного аналізу визначення кількісного впливу змін 
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нематеріальних активів та їх структури на зміни операційного прибутку 

будівельних підприємств. Побудова  рівняння зв’язку (регресії).    

Основна частина.За чинним в Україні Податковим кодексом (ст. 

14.1.120), нематеріальні активи — право власності на результати 

інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші 

аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), 

право користування майном та майновими правами платника податку в 

установленому законодавством порядку. 

Економіка високорозвинених країн світу наприкінці ХХ сторіччя вийшла 

на новий, інноваційний  етап свого розвитку. В інноваційній економіці провідна 

роль належить нематеріальним активам підприємств. Їх частка у сукупних 

активах підприємств розвинених країн становить 40-70%; в Україні поки що – 2 

– 5, але ж вона поступово зростає. У загальному обсязі капітальних інвестицій в 

Україні на нематеріальні активи припадає 3,5%, із них програмне забезпечення 

та бази даних – 1,6%  [4].   

Із застосуванням методів кореляційного аналізу та відповідного 

програмного продукту [7] була  досліджена залежність темпів змін 

операційного прибутку діяльності будівельних підприємств (функціональний, 

результативний показник – Y) відсукупності таких факторів:  

� Частка нематеріальних активів у активах підприємства  – X1; 

� Темпи змін розміру нематеріальних активів  – X2; 

� Частка «інтелектуальної вартості» у нематеріальних активах (права на 

винаходи, ноу-хау, програмні продукти, бази даних тощо) – X3; 

� Темп змін «інтелектуальної» частки  нематеріальних активів – X4. 

Першоджерела вихідних даних1 – фінансова та управлінська звітність про 

діяльність 7 будівельних підприємств по кварталах за 2011 – 2 півріччя 2015 

                                                           

1. Форма № 1 Баланс підприємства, код рядка 1000 – Нематеріальні активи; рахунок 12 
управлінської звітності.. 

2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати», код рядка 2190 – Фінансовий результат 
від операційної діяльності, тис. грн.. 
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років. Ці підприємства виконують зрівняні   річні обсяги та види робіт, а також 

мають однакову організаційно-правову форму власності – ПАТ (публічні 

акціонерні товариства). Таким чином, загальна кількість спостережень 

дорівнює: 7 х 18 = 126, що відповідає  хрестоматійним вимогам до кількості 

спостережень при кореляційному аналізі (не менш ніж у 6 - 8 разів 

перевищувати кількість досліджуваних факторів) . 

Значення коефіцієнтів варіації наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1   

Статистичні характеристики вихідної інформації 

Функція та 
фактори 

Середньо-арифме-
тичнезначення 

Середньо-квадра-
тичневідхилення 

Варіація,%
Перевірка на 
однорідність 

Y 0,990 0,064 6,44% Однорідна  

X1 0,025 0,007 27,42% Однорідна 
X2 1,031 0,110 10,64% Однорідна 
X3 0,413 0,078 18,81% Однорідна 
X4 1,002 0,103 10,28% Однорідна 

 
Дані табл.1 свідчать про припустимий рівень однорідності даних 

(граничний рівень варіації – 33%). Коефіцієнти парної та частинної кореляції 
наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Коефіцієнти кореляції та t – критерії Стьюдента 

Показники X1 X2 X3 X4 

Парні  коефіцієнти кореляції - R -0,3584 0,6026 0,7432 0,7473 

Парні коефіцієнти детермінації – R2 0,1284 0,3631 0,5523 0,5584 

tспостережень. -1,5354 3,0203 4,4431 4,4980 

tкрит. 2,1199 2,1199 2,1199 2,1199 

Частинні коефіцієнти кореляції - R 0,1071 0,1878 0,4305 0,2776 

Частинні коефіцієнти  детермінації – R2 0,0115 0,0353 0,1854 0,0771 

tспостережень. 0,3883 0,6896 1,7199 1,0418 

tкрит.   2,1604 2,1604 2,1604 2,1604 

Ранг фактору, що досліджується 4 3 1 2 

                                                                                                                                                                                                 

3. Субрахунки: 124 «Право на об’єкти промислової вартості» (права на винаходи, ноу-
хау тощо); 125 «Авторські та суміжні з ними права (програми для ЕОМ, бази даних 
тощо). 
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Коментар до табл.2. Значущість частинних та парних коефіцієнтів кореляції 

перевіряється за так званим t – критерієм Стьюдента. Якщо tспост.> tкрит. то у випадку 

парної кореляції – залежність між двома факторами, що обумовлена впливом інших факторів, 

доведена (показники Х2,Х3 та Х4); у випадку частинної кореляції – доведена "чиста» залежність 

між двома факторами, що не обумовлена впливом третьої випадкової  величини. 

 

Таким чином, найвпливовішим на зростання операційного прибутку є 

показник частки «інтелектуальних» активів у складі нематеріальних активів; 

друге місце за своїм впливом посідає темп змін розміру «інтелектуальних» 

активів. Серед розглянутих чинників найменший вплив на результативний 

показник має частка нематеріальних активів у сукупних активах підприємства.  

За результатами аналізу було отримане таке рівняння множинної регресії: 

Yх = 0,5128 + 0,3536 X3+ 0,2147 X4 + 0,0948 X2  + 0,7262X1                (1) 

 

Коефіцієнт детермінації R2 = 0, 6507 (65,2%), тобто поза врахованими 

факторами  впливу на Y залишився вплив факторів, що забезпечують решту  

34,8%. Е(%) – середнє відносне лінійне відхилення Y розрахункового від Y фактичного у 

відсотках до  Y`фактичного – становить 2,853%. 

Кількісний вплив досліджуваних факторів на зміни операційного 

прибутку за умов незмінності інших факторів: 

- якщо  X3  зросте на 1 долю одиниці, то Y зросте на 0,401 долі одиниці; 

- якщо X4  зросте на 1 долю одиниці, то Y зросте на 0,194 долі одиниці; 

- якщо X2   зросте на 1 долю одиниці, то Y зросте на 0,094 долі одиниці; 

- якщо X1  зросте на 1 долю одиниці, то Y зросте на 0,372 долі одиниці. 

Значення коефіцієнтів еластичності (на скільки відсотків у середньому 

має зрости операційний прибуток : 

- якщо X3зросте на 1%, то Y зросте на 0,166%; 

- якщо X4зросте на 1%, то Y зросте на 0,196%; 

- якщо X2    зросте на 1%, то Y зросте на 0,098%; 

- якщо X1зросте на 1%, то Y зросте на 0,009%. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 33, 2015 
 

84 

Наведені дані можуть бути використані у практичному менеджменті. 

Висновки. 

1. Застосування кореляційно - регресійного методу аналізу економічної 

діяльності будівельних підприємств опосередковано підтверджує існуючі в 

літературі  данні  щодо залежності макроекономічних показників розвитку 

країни (ВВП) від  розміру, структури та динаміки нематеріальних активів. 

2. Із сукупності досліджуваних показників нематеріальних активів 

найвпливовішими на зміни операційного прибутку виявились показники 

інтелектуальної власності, а саме: частка інтелектуальної власності у 

нематеріальних активах та темп зміни її розміру. 

3. Отримане в результаті досліджень рівняння множинної регресії має 

практичне значення для менеджменту будівельних підприємств з управління 

нематеріальними активами, що має бути спрямоване на зростання прибутку від 

операційної (виробничої) діяльності.  
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Е.В. Измайлова 

Влияние нематериальных активов на операционную прибыль 

строительных предприятий 

С использованиемкорреляционно – регрессионного метода анализа и 

соответствующего программного продукта исследуется влияние на 

операционную прибыть строительных организаций динамики изменения 

нематериальных активов, в частности, их интеллектуальной составляющей. 

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная 

собственность, методы корреляции, уравнение регрессии. 

 

E.V. Izmaylova  
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Determination of intangible assets Influence on the operating profit of 

construction companies 

With the use of a correlation – regression method of analysis and corresponding 

program product is investigated the influence on the operating room to arrive the 

construction organizations of the dynamics of a change in the intangible assets, in 

particular, by their intellectual component. 

Кeywords: intangible assets, intellectual property, correlation methods, the 

equation of the regression  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АТМОСФЕРНО-КЛІМАТИЧНИХ І 

ПРИРОДНИХ УМОВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ЗВЕДЕННЯ 

БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 
Наводяться класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і 

природних умов (ПУ), які впливають на вибір технології зведення 

багатоповерхових будівель. 

Ключові слова: особливості, атмосферно-кліматичні і природні умови 

- ПУ, метод, засіб,  корисна дія, однотипні операції.  

 

До особливостей атмосферно-кліматичних і природних умов (ПУ), які 

впливають на вибір технології зведення багатоповерхових будівель, 

належать температурно-кліматичний режим (жара, холод, снігові 

навантаження), вітрові та ожеледно-вітрові навантаження (визначаються згідно 

з ДБН В.1.2.2:2006 с.21-43).  

Особливо їх треба ураховувати в районах де їх вплив значно заважає 

виконанню будівельних процесів на відкритому повітрі, які незважаючи на 

врахування їх при проектуванні приводять до зупинки будівництва і 

збільшенню загальних термінів виконання робіт. Тому ці умови дають змогу 

спочатку розділити всі МЗ на дві основні групи (табл. 1). 

ПЕРША ГРУПА– методи зведення МЗ-1,  якіне враховують захист 

конструкцій і працюючих робітників на відкритому повітрі при зведенні 

каркасу - ЗКбагатоповерхових будівель (так званні традиційні методи). [4]. 

При їх впровадженні теоретично і практично можуть застосуватися всі 

ММ [1], які використовуються для будівництва багатоповерхових будівель, 

що по своїм конструктивно-технологічним особливостям складаються із: 
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збірного залізобетонних конструкцій (З), монолітного залізобетону (М), 

каркасно-монолітного залізобетону (К-М), металевих конструкцій (Мт) та 

інших конструктивних систем каркасу (Кі),наприклад, із блок-кімнат ( −Б КК ), 

тощо:   

 .( ) , ,( ), ,i X=− = − Т мех засобиМЗ 1 ЗК З М К М М К ММ М П YU U U U (1) 

де:  .мех засобиМ - множинаможливих рішень, які визначають механізацію мон-

тажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити 

так само, тільки вже для механізації і далі для всїх структурних елементів. [1,2 ] 

X – множину можливих рішень, які визначають організацію монтажного 

процесу (табл. 1) по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити як: 

                           Х =  {Х1    Х2     Х 3    Х4};                                           (2) 

де: =  U11{ } ;X x x1 12 11(12) 13 14 15{ }x x x x= U U ; 2 21 22 2...{ , ..., }X x x x= U U : 

Далі визначають всі  складовіякі входять до технології і методів зведення 

першої і другої групи, які зображені в табл.2.  

Таблиця 1 

Можливі рішення, що визначають організацію розвитку організації 

монтажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі 

Складові Структурні елементи 
Позначення Найменування Позначення Найменування 

X1 

Напрямок розвитку 
організації фронту 
робіт потоку, 

(процесу) 

x11 Поперечний 
x12 Поздовжнє 
x13 Вертикальне 
x14 Горизонтальне 
x15 Комбіноване 

X2 
Послідовність 
установки 
елементів 

x21 Роздільна 
x22 Комплексна 

x23 Комбінована 

X3 
Укрупнення 
конструкцій 

x31 Без укрупнення (розсипом) 
x32 Конструктивними елементами 
x33 Блоками 
x34 Частинами споруд 
x35 Цілими спорудами 
x32 Конструктивними елементами 
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ДРУГА ГРУПА - методів зведення, що враховують захист конструкцій і 

працюючих на відкритому повітрі при спорудженні багатоповерхових будівель, 

які спрямовані на виконання будівельно-монтажних процесів у повністюабо 

частково захищених умовах, так званніі заводські умови [4]. 

Таблиця 2 

Класифікація технологій (ТЗ) і методів (МЗ) зведення багатоповерхових будівель 

ПЕРША ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІ) і методів (МЗ-ІІ -11-4) зведення багатоповер-
хових будівель, яка не враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови 

(ПУ) – традиційні технології зведення 
Кранова підгрупа технології ТЗ-І1  і методів зведення М

З- ІІ -11-4 

Шифр 
технологіз
ведення 
одним 
краном 

Найменування 
методу або 
матеріалу 

виготовлен-       
ня каркасу 

Висота 
будівлі. 
площа  
будівлі 

Кількість 
поверхів 

Середній 
термін 
зведення 
будівлі 

Висота 
будівлі. 
площа  
будівлі 

Де споруджена 
будівля 
Ватість  
грн./м2 

Фото 
будівлі 
 

 

 

 

 

 

 

ТЗ-ІІ 

М
З -І

І -
1 1

  
Із збірних -
ЗБ-конст-
рукцій(З), 

 
Менше 
   ніж 
 73,5 м. 
1581м2 

 
16 - 
  17 і  
більше 
поверхі

в 

 
100% 
   по 
нормам 
  ДБН 

 
 100% 
   по 
нормам 
  ДБН 

 
  м.Київ 
   8 840 
грн./м2 

 

М
 З

- 
І І

-1
2 Із моноліт-

ного ЗБ   
(М) 

Більше 
   ніж 
 73,5 м 
1586 м2 

16 - 
17 і 

більше 
повер-
хів 

  100% 
   по 
нормам 
ДБН 

 100% 
    по 
нормам 
ДБН 

 
м.Київ 

9 041 
грн./м2 

 

М
З -І

І -
1 3

 

Із каркасно-
монолітного 

(К-М) 

 
Більше 
   ніж 
  73,5 м 
1584 м2 

16 - 
17 і 

більше 
повер- 
хів 

  100% 
   по 
нормам 
ДБН 

 100% 
    по 
нормам 
ДБН 

 
  м.Київ 
   9 351 
грн./м2 

 

   
 М

З -І
І -

1 4
 

Із стального 
каркасу         
( ТМ ) 

Менше 
    ніж 
  73,5 м 
1582 м2 

16 - 
17 і 

більше 
повер-
хів 

  80% 
   по 
нормам 
ДБН 

   80% 
    по 
нормам 
ДБН 

 
  м.Київ 
   8 949 
грн./м2 

 

…
 

…   …     …       …     …       …      … 
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Кількох крановапідгрупа технологій ТЗ-ІІІ  і методів зведення М
З- ІІІ -21-4 

Шифр 
технології 
зведення 
кількома 
кранами 

Найменування 
методу або мате-
ріалу виготов-
лення каркасу 

 

Макси-
мальна 
висота 
будівлі 
 

Кіль-
кість 

поверхів

Середній 
термін 
зведення 
будівлі 

80% - 
100% 
по 

нормам 
ДБН 

Де 
споруджена 
будівля 

 

Фото або 
схема 
будівлі 

ТЗ-

ІІІ 

 

 

  М
З -І

ІІ
-2

1 Із збірних ЗБ-
конструкцій(З),

101 м    25 і і 
більше 

100% 100%   м.Одеса 

 

М
З-
І І
І-

2 2
 

Із монолітного  
ЗБ (М) 

105м   38  і і 
більше 

100% 100 %    м.Київ 

 

М
З-
І І
І-

2 3
 Із каркасно-

монолітного  
(К-М) 

148 м   48  і і 
більше 

100% 100 %   м Київ 

 

   
М
З - 
І І
І 

-2
4 Із стального 

каркасу           (

ТМ ) 

160 м 
 
 

  59  і і 
більше 

100% 100 %   м Київ 

 

...
 

Тощо … … … … … … 

Підгрупа технологій ТЗ-ІІІІта методів зведення багатоповерхових будівель 
із застосуванням безкранової технології  МЗ- ІІІІ -31-5 

Шифр 
безкранової 
технології 
зведення  

Найменування 
методу або мате-
ріалу виготовлення 

каркасу 

Висота 
будівлі 
площа 
будівлі 

Кількість 
поверхів 

Захіст від 
не- 

погоди 

Де 
споруджена 
будівля 

 

Фото або 
схема 
будівлі 

 

ТЗ-

ІІІІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
  М

З - 
І І
ІІ
 -

3 1
 Поелементне 

піднімання 
підтягуванням 
плит перекриттів 
на всю висоту 

будівлі  

30 м                                                                                                                         10-20 
поверхів 
і більше 

Частково 
захищае 
від непо  
   годи 

Ереван 

 

М
З - 
І І
ІІ

- 3
2 

Пактне піднімання 
плит перекриттів 

при двох і 
одноетапному іх 
виготовленні 

    40 м    15-25 
поверхів і       
більше 

Частково 
захищае 
від непо  
   годи 

Ереван,  
Берлін 
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ТЗ-

ІІІІ 
 

М
З - 
І І
ІІ
 3

3 

 

Піднімання по вер-
тикальним нап-
рямних декількох 
об’ємних блоків 
або поверхів  

    50 м   20 - 25 
поверхів і 
більше 

Частково 
захищае 
від непо  
   годи 

Берлін 
 
 
 

 

М
З - 
І І
ІІ
 3

4 

 

Теж, підтягуван-
ням без перемі-

щення  монтажних 
засобів 

    60 м    30-35 
поверхів  і 
більше 

Частково 
захищае 
від непо  
   годи 
 
 

 Чехія 

 

М
З - 
І І
ІІ
 3

5 

 

Піднімання по 
вертикальних на-
рямних декількох 
об»ємних  блоків  

      20 м      5-8 
поверхів 
і більше 

Частково 
захищае 
від непо  
   годи 

 Київ 

  … Тощо   …       …        …       …      …      … 

ДРУГА ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІІ) і методів (МЗ-ІІІ-11-)  зведення багатоповер-
хових будівель, яка враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ) 

Система - 1 (підгрупа 1) технологій і методів зведення, які забезпечують 
виконання всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих 

монтажно-технологічних мобільних комплексах - МТмК, що знаходяться 
зверху будови  

Шифр 
техн 
ології 
зведен
ня 

 
Найменування методу 
або матеріалу виготов-

лення каркасу 

На що 
спирається 
завод 

Висота бу-
дівлі або 
площа 
будівлі 

Скороченн
я терміну із 
звичайною 
техно-
логією 

Де була 
спорудже-
на будівля 

 

Фото 
будівлі 

 

 

 

 

 

 

ТЗ-ІІІ 

 

М
З -І
І І

 –
 1

1 

Система 
BigCanopy. 

Каркас сталевий 
залізобетонний 

 

Завод, що 
спираеться 
на власні 
опорні 
елементи 

Від 
10 226 м2   

до 
42 655  
м2

 

 

Зменшеня 
трива-

лості будів.-
до    

30%,екон. 
рабочих  і 
відходів 
до 50%  

Японія. 
Початок 
1986р.закі
нчення 
1995 рік 

М
З -І
І І

  -
2 2

 СистемаABCS 
(Automated Buil-
ding Construction 

System) 
 

Завод, який 
спираеться 

на 
конструкції 
будівлі 

Від 28 
до 40  
повер- 
хів 

Дивисьгра
фікинарис
. 2.3 -2.4 

  Японія. 

2000 рік 
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Таблиця 3 

Формалізація та принципи кодування основних складових технологій ТЗ-

ІІ (ТЗ) та методів зведення МЗ-ІІ -11 (МЗ) багатоповерхових будівель 

Шифр 
коду 

Розшифровка найменування технології та методів зведення 

ТЗ-ІІ ТЗ- скорочена назвакодутерміна«Технологія зведення»; ІІ - 
скорчена назватерміну, який відноситься до першої групи, першої 
підгрупи: «Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-
кліматичні і погодні умови зведення» - традиційна технологія 

МЗ-ІІ -11 МЗ- скорочена назва кодутерміна «Метод зведення»; ІІ - скорчена 

М
З - 
ІІ
І-

3 3
 

 

Система SMART 
(The Shimizu Ma-
nufacturing System 
by Advanced Rob-
otics Technology) 

Завод, який 
спираеться 

на 
конструкції 
будівлі 

Від 18 до  
до 45 по- 
   верхів.        
Для супер 
важких 
елементів 

Дивись 
графіки
нарис. 
2.3 -2.4 

  Японія 

початок 

 1991 рік 

 

М
З - 
ІІ
І-

4 4
 

Система МТмК 
(монтажно-техно-
логічний мобі-

льний комплекс) -
МЗ - про 

позиція автора 
дисертації 

К. В. Черненко 
 

МТмК, що 
має свої ком-
плек- сно -
механізовані 
засоби 

вертикальн. 
переміщув 
до 6 м.  

Від 18 до  
до 55 по- 
   верхів        

 

     В            
Україні 
новая         
техно-      
логія. 
Поча-
ток у 
Японії 
1990рік  

Запроек-
тована 
будівля 
архитект 
А.Хмельн
ицкая та 
к.т.н.,  

доц. А. С. 
Білик  

…   … Тощо        …     …    …     …     … 

Система - 2 (підгрупа) технологій і методів зведення, які забезпечують виконання  
всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих монтажно-технологічних    
.                     немобільних комплексах - МТнК, що знаходяться знизу будови 
 

М
З 
– 
ІІ
ІІ

-

2 1
 

 
МТнК-системи 
Джек-блок  

Завод, що 
виштовхує 
будівлю 

домкратами 

Вже має історію. Найбільш широке 
застосування доводилося на кінець 

1950 р. – початок 1970 р. 

 М
3 -І
І І
І-
2 2  

МТнК-системи 
Джек-панель.  

Завод, що 
виштовхує      
будівлю 

домкратами 

Вже має історію. Найбільш широке 
застосування доводилося на кінець 

1950 р. – початок 1970 р. 

М
З - 
ІІ
ІІ
-3

3 

 

 
МТнК-системи  

AMURAD 

Завод, що 
виштовхує 
будівлю 

домкратами 

Вже має історію. Найбільш 
широке застосування 
доводилося на кінець            

   1955 р. – початок 1975 р. 
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назватерміну, який відноситься до першої групи, першої підгрупи: 
«Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-кліматичні і 
погодні умови зведення» - традиційна технологія; 11 - каркас 
зводиться іззбірних ЗБ-конструкцій(З), як що стояланазва12– 
каркас зводився би ізмонолітного ЗБ, тощо. І так до позначки 14  

… … 
Т
З-ІІІ Теж саме. ІІІ –скорчена назватерміну технології зведення, які 

відносяться до другої групи першої підгрупи: «Технології (ТЗ-ІІІ) 
зведення багатоповерхових будівель, що враховують атмосферно-
кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ)» 

МЗ-ІІІ - 11 Теж саме: МЗ-ІІІ – скорчена назва кодутерміну «Метод зведення», 
який відноситься до другої групи, першої підгрупи: що  забезпе-
чують виконання всіх робіт в частково або повністю закритих 
виробничих монтажно-технологічних мобільних комплексах - 
МТмК, які знаходяться зверху будови; 11-каркас сталевий із 
залізобетоном зводиться по системі (методу) Big-Cаnopy (Японія).  

… Тощо … 
 

Висновки. 
1. Класифікація - система субпідрядних понять (класів, об'єктів) який– в 

областізнанняабодіяльностілюдини,використовується, якзасібдлявстанов-

леннязв'язківміж цимипоняттямиабокласамиоб'єктів,атакождля 

точногоорієнтуванняірізноманітностіпонятьабовідповіднихоб'єктів. 

2. Наводяться класифікація та особливості атмосферно-кліматичних і 

природних умов (ПУ), які впливають на вибір технології зведення багато-

поверхових будівель. 
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К.В. Черненко 

Классификация и особенности атмосферно-климатическимх и 

природных условияй, которые влияют на выбор свода многоэтажных зданий 

Приводится классификация и особенностиатмосферно-климатических і 

природных условий (ПУ), которые влияют на выбор технологиивозведения мно-

гоэтажныхзданий. 

Ключові слова: особенности, атмосферно-климатические природные 

условия - ПУ, метод, засіб, станина, максимальний коэфициент полезного 

действия, однотипные операции.  

 

К.V. Chernenko 

Classification and characteristics of atmospheric and climate and 

environmental conditions that influence the selection of a set of multi-storey 

buildings 

Classification and characteristics atmospheric and climatic , natural 

conditions (NC), which influences the choice of technology of erection many 

goidanichgs. 

Keywords: characteristics, atmospheric and climatic natural conditions - PU, 

a method sasb, frame, maximum coefficient of efficiency, the same type of 

operation. 
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УДК 658:65.011.3 

М.Є.Нестеренко 

аспірантка 

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ АГРЕГОВАНОГО РИЗИКУ 

 

Розроблено алгоритми методики оцінювання фінансового і операційного 

(виробничого) ризиків діяльності підприємства на основі даних бухгалтерської 

звітності. 

Ключові слова: фінансова звітність, фінансовий ризик, операційний 

ризик, інвестиційний ризик, підприємство. 

 

Постановка проблеми. Відомі різноманітні методи отримання інформації, 

що характеризують окремі ризики. Але неможливо одночасно вказати на 

ефективність цих методів у кожному конкретному випадку. Збір інформації та 

виявлення ризиків дають змогу конкретизувати та ідентифікувати небезпеку. 

Підприємства діють в умовах ризику і невизначеності, оцінка їх ризиків 

потребує збирання і опрацювання великих обсягів інформації. Детальний аналіз 

фінансової звітності дає змогу отримати багато різноманітних даних. Фінансова 

звітність − це сукупність форм звітності, складених на основі даних 

бухгалтерського обліку, яка має інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності про рух грошових коштів підприємства за звітний період з  метою 

одержання користувачами узагальненої інформації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Наявність невизначеності 

значно ускладнює процес вибору ефективних рішень і може привести до 

неочікуваних результатів. На практиці, при проведені економічного аналізу, в 

багатьох випадках намагаються приймати рішення на основі детермінованих 

моделей без урахування факторів невизначеності, що незавжди відповідає 

таким уявленням. Тому вибір ефективних рішень без врахування 
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неконтрольованих факторів в багатьох випадках призводить до значних втрат. 

Виділення і дослідження невизначеності стосовно процесів економічної, 

управлінської, фінансової та інших видів діяльності підприємства є необхідним, 

що розглядалось в роботах [2…7] та інших. 

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття. Використання матеріалів бухгалтерської звітності про 

фінансові результати господарської діяльності підприємства для виявлення, 

аналізу та розробки заходів, щодо зменшення їх впливу, вимагають 

вдосконалення існуючих методів. 

Мета роботи: метою роботи є розробка алгоритмів для проведення 

практичного оцінювання фінансових і операційних (виробничих) ризиків 

господарської діяльності підприємства.  

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах зовнішнім 

користувачам потрібна інформація з бухгалтерської звітності підприємства про 

поточний і перспективний рівень платоспроможності та ліквідності 

підприємства , про рівень забезпечення підприємства власними ресурсами і 

кредиторську заборгованість підприємства, про структуру капіталу, фінансові 

показники діяльності підприємства та ін. 

Склад, зміст, вимоги до фінансової звітності регламентовано положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО №1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

21.06.99 року №391/3684 та внесеними змінами відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 08.02.2014 року №48 [1]. Згідно названих 

документів фінансова звітність складається із взаємопов’язаних форм і 

приміток даних: форма №1 “Баланс”, форма №2 “Звіт про фінансові 

результати”, форма №3 “Звіт про грошові кошти”, форми №4 “Звіт про власний 

капітал” та інщі. 

Перевагами цього джерела інформації є наявність звітності на усіх 

підприємствах, однакова процедура розрахунку, часткова відкритість. Тому 

дані фінансової звітності, а саме баланс підприємства (БП) і звіт про фінансові 
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результати (ЗР), можна використовувати для оцінки агрегованого (сукупного) 

ризику діяльності власного підприємства і підприємств−партнерів 

(постачальників, споживачів тощо) у статиці і динаміці. [2]. 

Загальний опис методики оцінки сукупного ризику у 1996 р. запропонувала 

Е.А.Стоянова [3]. Автор рекомендувала використовувати три основні 

показники: ефект фінансового важеля, силу впливу фінансового важеля і силу 

впливу операційного важеля. 

Сукупний ризик діяльності підприємства розглядають у двох аспектах: 

фінансовому (фінансово−кредитному та фінансово−інвестиційному) і 

операційному (виробничому). 

Фінансовий ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємством 

своїх фінансових зобов’язань перед партнерами . Виокремлюють фінансово− 

кредитні (загально фінансові) і фінансово−інвестиційні ризики. 

Кредиторська заборгованість підприємства є одним із основних джерел 

ризику для його партнерів. Використання підприємством запозичених коштів 

дає змогу одержати приріст чистої рентабельності власних коштів за рахунок 

використання кредиту, незважаючи на те, що його слід сплачувати. Цей приріст 

називають ефектом фінансового важеля (ЕФВ) і розраховують за формулою, 

приведеного в блок−схемі 5 (рис1). До складу цієї формули входять: СП−ставка 

оподаткування прибутку (для більшості підприємств 25%), у частках одиниці; 

ЕР− економічна рентабельність балансу, яка визначається за формулою, 

приведеного в блоці 2. Тут П −відповідно прибуток від операційної і фінансової 

діяльності підприємства та надзвичайний прибуток або збиток до 

оподаткування (відповідно рядок 2190+ (рядок 2200+2220+2240-2250-2270)+ 

надзвичайні доходи у звіті про фінансові результати (форма №2 [1]); ВК, ЗК- 

власні та запозичені кошти по пасиву балансу підприємства (форма №1 [1]) 

відповідно розділ I і сума розділів (II+ III+ IV) пасиву у гривнях; СРСП- 

середня розрахункова ставка відсотка за кредит (розраховують як 

середньоарифметичну чи середньозважену величину від ділення всіх 

фактичних фінансових витрат по всіх кредитах за аналізований період на 
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загальну суму запозичених коштів або лише суму кредитів), у відсотках. 

Складові формул, наведених в блок−схемі, мають певний економічний зміст і 

потребують аналізу: ПВФ− плече фінансового важеля критеріальний показник 

при лімітуванні запозичених коштів визначають за формулою, приведеній в 

блоці 1 (рис.1). Величина цього показника повинна перевищувати 1.Ефект 

фінансового важеля зменшується на частку(1−СП), що відповідає 

оподаткуванню прибутку. За законодавством, витрати по виплаті відсотків за 

кредит включається до повної собівартості продукції, але основна сума кредиту 

повертається за рахунок прибутку підприємства; (ЕР−СРСП)− диференціал 

показує перевищення дохідності підприємства над витратністю запозичених 

коштів (кредитів). Чим він вищий, тим ефективніше використання кредитів на 

підприємстві, від'ємність показника свідчить нераціональне використання 

кредиту. 

Аналіз результатів, одержаних за формулою блок 5 (рис.1) дає 

можливість встановити: 

- як визначити безпечний обсяг запозичених коштів (ПФВ<1); 

- допустимі умови кредитування (ЕР−СРСП)>0; 

- як полегшити податковий тиск на підприємство; 

- ефективність інвестування. 

При оцінці ступеня фінансово−кредитного ризику використовують 

показник−сила впливу фінансового важеля (СВФВ), який визначається за 

формулою блок 6 (рис.1): 

де ФБК− сума фінансових витрат на обслуговування кредиту за поточний 

період (виплачені відсотки тощо), грн. (рядок 2250) форма №2 [1]. 

Протягом певних періодів підприємство може функціонувати без 

залучення кредитів (ФВК=0 і відповідно СВФВ=1). Однак це не свідчить про 

повну відсутність фінансово−кредитного ризику, оскільки завжди наявні 

кредиторська заборгованість,  інші поточні зобов’язання тощо. З огляду на 

величину показника СВФВ для оцінки ступеня ризику можуть 

використовуватись критерії приведені в блоках 8…12 (рис.1). 
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Ризик фінансових інвестицій можна оцінити на основі індексу 

дохідності(ІД), який визначається за формулою, приведеною в блоці 1′ (рис.1): 

де Дф, В ф− відповідно фінансові доходи (від участі в капіталі, дивіденди, інші 

фінансові доходи) і фінансові витрати (витрати від участі в капіталі тощо) 

(рядок 2200+2220+2240 і рядок 2255+2270) форма №2, грн. [1]. 

Індекс дохідності ІД показує наявність або відсутність інвестиційного 

ризику. Чим вище значення індексу, тим більшим можна вважати ризик 

фінансово−інвестиційної діяльності підприємства. 

Розглянута методика дає змогу оцінити ризик фінансової діяльності 

підприємства. Другою важливою складовою сукупного ризику є виробнича 

діяльність, спрямована на випуск і реалізацію продукції. Обидва ці напрямки 

діяльності тісно пов’язані, оскільки кредити призначені для обслуговування 

поточної виробничої діяльності та інвестування з метою вдосконалення 

виробництва. 

На рис.2 приведений алгоритм оцінювання операційного (виробничого) 

ризику. Спочатку визначається ефект операційного важеля (ЕОВ), який оцінює 

відношення приросту операційного прибутку ∆Пр  % до приросту чистого 

доходу ∆ ЧД %. Ступінь виробничого (операційного) ризику використовується 

показник˗ сила операційного важеля (СВОВ), який визначається за формулою 

блок 2 (рис. 2), де Пр−маржинальний прибуток (валова марка, сума покриття) 

грн; Впост−сукупні постійні витратии підприємства за період, грн. 

Сукупні постійні витрати підприємства неоднорідні за своїм складом і 

поділяються на три складові: загальновиробничі (СВОВз.в.), організаційно− 

управлінський адміністративний (СВОВо.у.) і комерційний (збутовий) ризик 

(СВОВк), які визначаються за формулами (блоки 3−5). Показник сукупного 

впливу операційного важеля визначається за формулою блок 6 (рис.2) 
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Між операційним і фінансовим важелями має місце тісний зв'язок і 

взаємодія. Операційний важіль СВОВ діє на прибуток підприємства до оплати 

відсотка за кредит і податку ( прибуток від реалізації), а фінансовий важіль 

(СВФВ) на суму чистого прибутку підприємства, рівень чистої рентабельності 

його власних коштів і величину чистого прибутку підприємства, рівень чистої 

рентабельності його власних коштів і величину чистого прибутку в розрахунку 

на кожну звичайну акцію. Зростання відсотку за кредит при нарощуванні 

ефекту фінансового важеля збільшує постійні витрати підприємства і впливає 

на зростання сили впливу операційного важеля. При цьому за одночасного 

збільшення дії операційного і фінансового важелів усе менші коливання обсягу 

реалізації і валового доходу призводять до все більших масштабних змін 

чистого прибутку і збільшення агрегованого (сукупного) ризику, пов’язаного з 

функціонуванням підприємства. 

Висновки. Розроблені алгоритми визначення величин показників “сила 

впливу фінансового важеля” (СВФВ) і “сила впливу операційного важеля” 

(СВОВ) за даними фінансової звітності підприємства дозволяють оцінити 

ступінь ризику та розв’язати проблему ефективного управління ним. 

Методику оцінки агрегованого ризику можна використовувати як для 

внутрішнього аналізу на самому підприємстві, так і для аналізу фінансової 

діяльності його партнерів. 
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УДК 69.003 

Ю.Е.Тимофєєв 

канд. техн. наук, доц. 

 
МЕТОДИКА ФАХОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
В цій статті автором  досліджуються принципи фахового  оцінювання 

спеціалістів, визначаються типи оціночних ситуацій та критерії їх 

виникнення, розробляється засіб конвертації отриманих рейтингів в бали 

індексу навчальної успішності. 

Ключові слова: залік, індекс навчальної успішності, іспит, лідируюча 

частина групи, модульний контроль, рейтинг, рейтинговий лист. 

 

Вступ.Одним з важливих напрямів підготовки майбутніх спеціалістів 

галузі є формування в них фахових знань та навичок. Оцінка цих параметрів і 

досі ще ведеться за старими підходами і навіть впровадження Болонської 

системи оцінювання не повністю вирішило проблему. Справа в тім,що 

незважаючи на дещо інший ніж раніше зміст оцінки і більш того інший її 

кількісний вимір,сам алгоритм  розрахунків залишився існуючим. Він не 

враховує історію розвитку знань  (навичок) студента в період між модульними 

контролями (що особливо стає помітним в разі якщо вся дисципліна складається з 

одного модуля). Так само в цьому алгоритмі не зазначений рівень зацікавленості  

студента в даній дисципліні, та і саме оцінювання ведеться загалом (в цілому по 

дисципліні, максимум по її глобальним блокам – теоретичний курс, самостійна 

робота).Цього явнонедостатньо аби поставлена оцінка була більш-менш 

об’єктивною, тому поява цієї статті є,без сумніву , актуальною. 

Аналіз публікацій й постановка завдання. В основу даної праці 

покладена авторська концепція сучасної освіти , розроблена ним раніше  

[1].Для її застосування в тому проблемному колі, що розглядається 

тутпропонується використовувати наступний алгоритм (див. рис.1). 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо деякі з етапів визначеного 

алгоритму докладніше: 
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I. Розрахунок фахових рейтингів студента.  Фаховий рейтинг студента 

ми вважаємо доцільним розраховувати за наступними формулами (див. 

формули (1)-(4)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Алгоритм фахового оцінювання майбутнього спеціаліста (загальний вигляд) 
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2Тут і далі ije =1 заняття. Ця величина є розрахунковим показником , введеним для 

калібрування одиниць виміру.-Прим.авт 
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де  −)(0
jj rr плановий (сукупний

основний (додатковий) фактичний

j-ому модулі, бали; −)(0 RR

−∆ −+ )(
ij  приріст (штрафне зменшення

j -ому модулі , бали; 

2-практичне заняття,3-лабораторне

комплекс абоІРК) в  j-

−o
kη  питомий еталоний плановий

2-практичне лабораторне заняття

курсова індивідуальна робота

наведені у табл.1), бали

(індивідуальних)робіт або

відмінності ,ч.од. (цей параметр

впливу на загальний рейтинг

успіхами студента,але разом

активність3)2. 

Значення

№ Вид роботи

1. Лекція, заняття 
2. Інший вид занять,  заняття
3. Курсова (індивідуальна
4. Конспект, шт 

                                                           
3В залежності від категоріїλ  встановлюються

<∞)- 0K =0.85-1.00, друга категорія

=0.05-0.20. Якщо ∑
=

n

i
ijr

1
2 =0, тобто

2. Мається на увазі участь студента
Прим.авт 
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сукупний  фактичний) рейтинг в j-ому модулі

додатковий) фактичний поточний рейтинг за 

−  плановий (фактичний) семестровий

штрафне зменшення) фактичного рейтинга за

; −)4,3,2(1t  кількість занять певного 

лабораторне заняття, 4-індивідуально

-ому модулі,заняття (тобто 2 навчальні

еталоний плановий рейтинг за одне заняття k -ого

лабораторне заняття абоІРК) або за один вид роботи

індивідуальна робота або курсовий проект, 4-консп

бали/заняття або бали/шт; −jn кількість

або проектів  j-ому модулі, шт

цей параметр вводиться для справедливого

рейтинг факторів, не пов’язаних з власне

але разом з тим таких,що характеризують

ння питомих еталонних рейтингів 

Вид роботи, од.вим. 
Значення

рейтингу
65 

заняття 140 
індивідуальна ) робота, курсовий проект, шт 55 

50 

встановлюються наступні значення 0K : перша

категорія (15< λ ≤35)- 0K =0.45-0.60 , третя категорія

тобто λ →∞,  умовно   вважається, що  0K =1.00. 

студента в підготовці літератури,наукових дослідженнях

відносин, вип. 33, 2015 

               (4) 
ому модулі,бали; −ijr )2(1   

рейтинг за i-те заняття в   

семестровий рейтинг, бали;

рейтинга за i-те заняття в  

певного типу (1-лекція, 

індивідуально-розрахунковий 

навчальні години); 

ого типу (1-лекція, 

роботи k -ого типу (3-

конспект) (значення 

кількість курсових 

шт; −0K (коефіцієнт 

справедливого врахування 

власне навчальними 

характеризують його фахову 

Таблиця 1 

 

Значення питомого 
рейтингу, бали/од.вим. 

перша категорія (35< λ

категорія (0<λ ≤15)- 0K

=1.00. - Прим.авт 

дослідженнях , тощо -
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З метою стимулювання студентів щодо виявлення та подолання в своєму 

середовищі фактів систематичних прорахунків у вигляді неетичної поведінки 

під час занять рейтинги ,обчислені за формулами (2),(4), корегуються на 

величину умовного розподілу загально групового штрафу. Цьому штрафу 

підлягає (незалежно від того,хто насправді порушив етику) вся академічна 

група, а його розмір складає: 

,10
1 1
∑∑

= =

=
n

i

m

j
ijqQ                              (5)   

де Q- загальногруповий штраф за систематичне порушення етики, бали /заняття; 

ijq  -  штраф i-ому студенту,що порушує етику, за  j -ий  випадок, бали (чол. 

заняття.випадок)  (див. табл..2);   

n  - кількість студентів академічної групи, які порушують етику, чол;   

m  -  кількість випадків порушення етики, випадки. 

 

Очевидно,що розподіл зазначеного штрафу у середині академічної групи 

здійснюєтьсянаступним чином: 

,/ NQq =    (6) 

де   q  -питомий груповий штраф  за порушення етики, бали/(чолӿ заняття); 

N - кількістьстудентів в академічній групі, чол. 

 

Таблиця 2 

Значення індивідуальних штрафів за порушення етики 

№ Характер порушень Значення штрафу, бали/(чол ӿ заняття ӿ випадок) 
 1. Несерьозне (випадкове) 25 
 2. Теж саме, серьозне 50 

 

У більшості випадків значення чинників, з яких формується поточний 

рейтинг, визначаються відповідно до спеціальних стандартних 

таблиць,причому за умов систематичних дій по одному і тому ж чиннику,  

приріст (штраф) по ньому складе величину: 

)(
0

)()( 3 −+−+−+ ∆=∆=∆ нss                                      (7) 
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де   )(−+∆ s - фактичний систематичний приріст рейтингу (штраф) , бали; 

)(−+∆нs -нормативний систематичний приріст рейтингу (штраф),бали; 

)(
0

−+∆ -теж саме, базовий, бали (дані беруться з таблиць). 

 
В усіх разових випадках приймається, що: 

)(
0

)()( −+−+−+ ∆=∆=∆ нrr                 (8) 

де  )(−+∆r - фактичний разовий приріст рейтингу (штраф), бали; 

)(−+∆нr -нор-мативний разовий приріст рейтингу (штраф) бали. 

 
Розраховуючи поточні рейтинги слід мати на увазі деякі нюанси, а саме: 

На відміну від основної кількості випадків приріст рейтингу за чинником 

“Додаткове освоєння матеріалу”  та рейтинговий штраф за чинником 

“Недостатнє відтворення матеріалу”  (нормативне значення разової дії) 

визначаються дещо інакше,тобто4: 

),/1( 00 nnн +×∆=∆ ++
              (9) 

),/1( 00 mmн −×∆=∆ −−
            (10) 

де    )(−+∆н
  - нормативний приріст рейтингу (штраф) ,бали;  

m-кількість повністю відтворених лекцій,розкритих тем,шт;  

n -те ж саме додаткових лекцій,додаткових тем, шт;   

)( 00 nm -загальна кількість  лекцій, тем ( додаткових лекцій, додаткових тем). 

2. Рейтинги характеризують лише загальну картину навчальної 

успішності студента і загальний рівень його знань. Однак вони ще не дають 

відповіді на питання, наскільки глибоко закріплені ці знання і наскільки 

впевнено студент вміє ними користуватися. Оцінку останніх 

                                                           
4Систематичний варіант цих показників отримується шляхом підстановки у формулу 

(7)  (замість 0∆ )   величин  +∆ н
 або −∆ н

 відповідно.- Прим. aвт. 
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обставин,очевидно,слід вести за принципом контролю остаточних знань. Для 

цього час від часу по кожній з  дисциплін  потрібно робити контрольний зріз. 

Зокрема, базова оцінка за самостійну (контрольну,курсову)роботу (далі-

робота) або курсовий проект  (далі-проект)  визначається наступним чином: 

)(5,0 210 LLL +×=                    (11) 






















−=
×=

−=
∆−=

=
=

,01,01
%100)/(

01,01
01,01

)(

00

2

1

0211

111

βα
α

γρ
τρ

ρρ

llk

kK
KgL

       (12) 





×=
=

%,100)/(
)(
02

222
AAK

KgL
         (13) 

де  0L - загальна оцінка за роботу (проект) , бали; 

)2(1L -оцінка за виконання (захист) роботи або проекту (див. табл. 3),бали;  

)2(1K -коефіцієнт фактичного виконання (захисту) роботи або проекту,%;  

)2(1ρ -коефіцієнт терміновості (помилковості) роботи або проекту,%;  

0k -коефіцієнт номінального виконання роботи або проекту,%;  

α - коефіцієнт розкриття теми в роботі або проекті, ч.од.;  

β - відносна кількість нерозкритих питань у виконаних завданнях 

(розділах) роботи або проекту,%;  

τ∆ -відносний час, на який  було прострочено виконання роботи (проекту),%;  

γ -відносна кількість помилок в роботі (проекті),%;  

)( 0ll -виконаний (загальний) обсяг завдань або розділів у складі роботи 

(проекту)  шт;  

A-кількість запитань,на які були дані вірні відповіді , шт; 

0A - нормативна кількість запитань,яку слід задати на захисті (див.табл.3), шт. 

 

Очевидно,що відносні показники, які входять у формулу (12) ( величини  

β ,  τ∆  та  γ  ) розраховуються за звичайним  порядком, тобто : 

0/ xx=ϕ                                       (14) 
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де  ϕ -відносний показник, %; 

x -абсолютна критеріальна величина (кількість нерозкритих питань, час 

прострочення виконання або кількість помилок ), од.вим.;  

0x -база відношення (загальна кількість питань,нормативна тривалість 

виконання або максимально дозволена нормативна кількість помилок в роботі  

чи проекті),од.вим.  

Таблиця 3 

Залежність величин 1K  та 1L  від значень коефіцієнта 1K , а величини 2L  від 

коефіцієнта 2K  

№ K1,% 
Результати: 

№ K2,%  L2, бали 
L1, бали A, шт 

1 1K ≥80 5,00 (A) 4 1 2K ≥80 5,00 (A) 

2 70 < 1K <80 4,50 (B) 5 2 70 < 2K <80 4,50 (B) 

3 60< 1K ≤70 4,00 (C) 6 3 60< 2K ≤70 4,00 (C) 

4 50< 1K ≤60 3,50 (D) 7 4 50< 2K ≤60 3,50 (D) 

5 40< 1K ≤50 3,00 (E) 8 5 40< 2K ≤50 3,00 (E) 

6 20  < 1K ≤40 2,50 (FX) 9 6 20  < 2K ≤40 2,50 (FX) 

7 0≤ 1K ≤20 2,00 (FX) 10 
7 2K ≤20 1,00 (F) 8 

1K <0 1,00 (F) 
повернення на 
доопрацювання 

Примітка: Якщо у формулі (12) τ∆ >100%, то відтак 1K <0 . Якщо при цьому все 

інше в нормі , то вважається , що 1K =0 , а якщо ні –див.п.8 табл.3 (ліва частина). 

 
Слід також відмітити ,що усі помилки , виявлені в роботі (проекті) 

перераховуються в умовні помилки відповідно до наступних співвідношень: 

1 легка помилка  = 0,25 умовнихпомилок 

 1 середня помилка  = 0,50 умовнихпомилок(15) 

1 важка помилка      = 1 умовна помилка 

Крім того, вважається, що нормативна кількість помилок в самостійній  

(контрольній) роботі має складати 7, в курсовій роботі – 5, а в курсовому 

проекті – 3 умов,пом, Якщо ж фактична кількість помилок перевищує 

зазначений поріг, то робота (проект) не може бути допущена до захисту і 

повинна обов’язково повертатися на доопрацювання. 
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Іншими формами контрольного зрізу остаточних знань є модульний 

контроль та іспит (залік). В обох цих випадках оцінка виставляється за кожне 

завдання внесене на контроль. Оскільки при модульному контролі оцінюється в 

основному теорія, а при іспиті (заліку)- весь курс, то загальна базова оцінка 

буде мати наступний вигляд ( за умов, якщо при контролі були виявлені 

підказки або списування, вона (оцінка) береться з коефіцієнтом 0,5 ) : 
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∑
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                    (16) 

де  )2(1W -загальна базова оцінка (1-при модульному контролі, 2-при іспиті або 

заліку), бали; 

)2(1 jiω - базова оцінка на відповідь на  i-те теоретичне питання ( за 

розв’язання j -ої задачі)5, бали.  

 

Базові оцінки можуть бути збільшені за умов коливання викладача між 

двома суміжними оцінками (за основу коригування береться менша з них). Так 

само вони (базові оцінки) можуть бути і зменшені в разі повторного складання 

модульних контролів (іспитів, заліків), перездачі робіт (проектів) поза 

відведений для цього граничний термін,тобто після закінчення відповідної 

сесії. Значення такого збільшення (зменшення)  в кожному конкре тному 

випадку визначається окремо, але воно не може виходити за межі 0,01 – 0,5  

балів. Скореговані таким чином оцінки набувають статусу реальних оцінок, і 

саме їх викладач проставляє у відомість або у залікову книжку. 

4. Не підлягають штрафуванню за пропуск занять,невчасність здачі 

роботи (проекту),тощо студенти,в яких для цього були підтверджені  поважні 

причини.За умов якщо ці причини насправді не існували, то за  обгрунтування 

своєї поведінки на їх основі.а так само за допомогу у відповідних діях по 
                                                           
5Ця оцінка коливається від 0 до 5 балів (нормальний рівень 4,95 ) і включає в себе як приріст 
за ерудицію (0,05 балів) так і штраф за помилки (від 0,01 до 0,3  балів/шт для теорії і від 0,05  
до 1,5 балів/шт для задач в залежності від кількості та характеру помилок).- Прим.авт. 
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відношенню до інших осіб або за співучасть у цьому. студент штрафується на 

1500 балів в разовому випадку і на 4500 балів у систематичному. 

II. Порівняння планових рейтингів з фактичними і прийняття  рішень. 

Під час порівняння планових рейтингів з фактичними приймаються до уваги 

наступні загальні обставини, а саме: 

1. Градація ( ранжування) заходів впливу визначається відповідно до табл. 4. 

Таблиця 4 

Градація заходів впливу 

№ Характеристика 
заходу: 

Вид заходу з предметів , по яким передбачено: 

тип клас іспит залік 

1 Позитивний 

Вищий 

Автоматичний іспит (ви-
щий, звичайний, нижчий) 

Автоматичний залік (ви-
щий, звичайний, нижчий) 

Автоматична оцінка 
(вища, звичайна, нижча) 

Автоматична оцінка 
(вища, звичайна, нижча) 

Нижчий 

Автоматичний модуль-
ний контроль (вищий, 
звичайний, нижчий) 

Автоматичний модульний 
контроль (вищий, 
звичайний, нижчий) 

Рейтингова бесіда Рейтингова бесіда 

2 Негативний 
Вищий 

Навантажений іспит 
(вищий, нижчий) 

Навантажений залік 
(вищий, нижчий) 

Нижчий 
Примусова оцінка (вища, 
звичайна, нижча) 

Примусова оцінка (вища, 
звичайна, нижча) 

 
2. В разі якщо два та більше студентів мають один і той же самий 

рейтинг, то вони ділять в рейтинговому листі одну і ту ж саму позицію,умовно 

вважаючись одним ( колективним ) студентом. 

Оскільки ключовим поняттям в умовах застосування тих чи інших 

пільгових ситуацій є (тут і далі) лідируюча частина групи ( ЛЧГ), розглянемо 

спочатку порядок розрахунку останньої. 

Нормативні значення ЛЧГ визначається відповідно до наступної формули: 
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де  нN - нормативне значення ЛЧГ,тобто порядковий номер позиції в рейтинго-

вому листі, на якій закінчується орієнтовний граничний поріг кандидатів в ЛЧГ; 
0
нN -те ж саме,розраховане для рейтингового листа в 10 позицій,що 

складався для академічної групи чисельністю в 20 чол. ( див. табл..5 ); 

M -фактична кількість позицій в рейтинговому листі; N -фактична 

чисельність групи,чол. 

Таблиця 5 
Значення 0

нN  

№ Вид звіту 

0
нN  

з основних 
дисциплін 

з факультативних 
дисциплін 

1 Іспит 1 2 
2 Диференційований залік, залік або 

остаточний модульний контроль 
2 3 

3 Проміжний модульний контроль 4 5 
4 Курсовий проект 2 3 
5 Курсова робота 3 4 
6 Самостійна або контрольна робота 4 5 

 

Насправді межа власне ЛЧГ, як правило, знаходиться вище ніж 

оріентовний поріг.В деяких академічних групах вона може бути і нижче. Тому 

загалом слід розглядати два випадки, а саме: 

00
NN R ≤                (18) 

або 

0RN > 0N                     (19) 

де 
0RN - межа ЛЧГ ,тобто фактичний порядковий номер, на якому фактичний 

рейтинг студента дорівнює плановому. 

 

3. Студент за будь-яких умов має право вимагати інформацію про його 

рейтинг, а так само пояснень по кожній спірній позиції. Аналогічно, академічна 

група вправі вести паралельний підрахунок рейтингів та час від часу звіряти 

свої дані з даними викладача. 
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4. Якщо студент не згоден із застосованими щодо нього засобами впливу, 

він може оскаржити дії викладача в установленому порядку. 

 5. Якщо студент, до якого застосовані пільгові засоби впливу,не згоден з 

отриманою оцінкою, він складає модульний контроль (іспит, залік, 

диференційований залік) або здає роботу (проект) на загальних підставах без 

будь-яких гарантій та обмежень. 

Розглянемо тепер, за яких умов і в яких обсягах мають прийматися 

попередні рішення щодо оцінювання студента.  

II.1.Автоматичні іспити  (залік) ,рейтингова співбесіда.Застосовується в 

дисциплінах,по яким передбачено складання іспитів (заліків),причому в тих з 

них, де формою звіту є недиференційований залік,заходом пільгового впливу 

визначено виключно звичайний автоматичний залік або рейтингова співбесіда. 

Студент може претендувати на автоматичні іспити (заліки) лише в тому 

випадку,якщо він одночасно відповідає низці вимог (див. табл. 6,частина 

А.)6.При цьому приймається до уваги та обставина,що якщо студентів з 

рейтингом не менше планового в академічній групі не має зовсім,то 

застосування вищих автоматичних іспитів (заліків) очевидно втрачає сенс. 

Що стосується рейтингової співбесіди, то студент може претендувати на 

неї лише в разі дотримання ним умов, визначених п.п.3,4 частини В таблиці 6. 

Таким чином,зазначений засіб впливу є нічим іншим як формою заохочення 

студента в тих випадках, коли він,так би мовити, не дотягнув до автоматичного 

іспиту або заліку. 

II.2. Автоматичні модульні контролі,автоматичні оцінки.Студент може 

претендувати на автоматичний модульний контроль,якщо ним (студентом) 

виконані умови, визначені у 114таблиці 7. Що стосується автоматичних 

оцінок,то вони застосовуються за аналогічних умов в тих дисциплінах, де є 

курсові роботи або курсові проекти. 
                                                           
6 )1 В деяких випадках можливі альтернативні вимоги, які полягають в тому,що особа,котра не 
виконала повністю вимоги вищого заходу впливу,може претендувати на застосування до неї 
нищого. Перелік таких вимог передбачений в табл.6 (частина В).  – Прим.авт. 
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Таблиця 7 

Вимоги застосування автоматичних модульних контролів, автоматичних 

оцінок 

A. Основні вимоги: B. Альтернативні вимоги: 

№ Суть вимоги 

Пільгові засобивпливу: 

№ 
Суть 

вимоги 
Засіб 

впливу 

Автоматичний 
модульний 
контроль 

Автоматична 
оцінка 

вищий вища 
звичайний звичайний 
нижчий нижча 
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1 

За результатами 
відповідного 
рейтингу студент 
займає 
а) позицію 
формул (20), (21)                                         
б) позицію 
формул (22), (23) 
в) позицію 
формул (24), (25) 

2 

Відсутьність 
запізненьна 
контроль (для 

оцінок –виконання 
всіх завдань в 
строк або 

достроково ) 

 

II.3. Навантажені іспити

(заліки), примусові оцінки

автоматичних іспитів (заліків

дисциплінах,що і їх антиподи

Вимоги застосування навантажених

№ Суть вимоги

1 
За результатами семестрового
займає позицію відповідно

                                                           
7У тих випадках, коли формою звіту
навантажений залік.   – Прим.авт
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1 

Виконання
лише 
вимоги 1
(частина
 

  

2 

Викона
лише

вимоги 
частина

3 

Виконання
лише 
вимоги
(частина

Навантажені іспити (заліки),примусові оцінки.Навантажені

оцінки являють собою дзеркальне

заліків),оцінок відповідно. Вони застосовуються

антиподи,згідно умов,визначених в  таблиці

застосування навантажених іспитів (заліків), примусових

Суть вимоги 

Примусові

Навантажений
Іспит (залік

вищий

нижчий

семестрового рейтингу студент 
відповідно до наступної формули: 

 
 

формою звіту є недиференційований залік,застосовується
Прим.авт. 

відносин, вип. 33, 2015 

Виконання 

вимоги 1а 
частина А) 

Звичайний 
автоматичний 
модульний 
контроль 
(звичайна 
автоматична 
оцінка) 

Виконання 
лише 

вимоги 1б ( 
частина А) 

Нижчий авто-
матичний мо-
дульний кон-
троль (нижча 
автоматична 
оцінка 

онання 

вимоги 1в 
тина А) 

На загальних 
підставах 

Навантажені іспити 

дзеркальне відображення 

застосовуються в тих же 

таблиці 87. 

Таблиця 8 

примусових оцінок 

Примусові  засоби впливу: 
Навантажений 
Іспит залік): 

Примусова 
оцінка: 

вищий 
вища 

звичайний 
нижчий нижча 

 

застосовується нищий 
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а)                                            

де - порядковий 
фактичним рейтингом 

 

б)           

2 
Студент виконав всі завдання

(для оцінок –роботою

3 

Студент виконав завдання
а) вчасно або достроково
 
б) невчасно 

 

III.Конвертація підсумкового

остаточнепідбиття підсумків

рейтинги, визначені за вищезазначеною

показники ІШОС, точніше

складовою цього індексу є

якого 118 варіюють від 

відбуватися за наступним алгоритмом

1. Приймаючи до уваги

чисельно обмеженою величиною

рейтингу (в одиницях індексу

де    - індекс навчальної успішності
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                                           (27) 

порядковий номер з відповідним 

                                     (28) 
 

завдання,передбачені курсом 
роботою або проектом)  

завдання  (для оцінок) 
достроково 

 
- 
 
- 

підсумкового рейтингу в бали

підсумків. Для збереження універсальності

вищезазначеною методикою, мають бути

точніше в індекс професійного розвитку

індексу є індекс навчальної успішності  студента

від 0 до 20 балів. Таким чином, конвертація

наступним алгоритмом, а саме: 

до уваги ту обставину,що індекс навчальної

величиною , визначають умовні межі

індексу) відповідно до очевидних залежностей

 
навчальної успішності , бали; 

відносин, вип. 33, 2015 

 

 
 

 
 

 

 

бали ІШОС  і 

універсальності оцінок 

мають бути конвертовані в 

розвитку. Ключовою 

студента, значення 

конвертація повинна 

навчальної успішності є 

умовні межі підсумкового 

залежностей: 

        (26)  
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- фактичний рейтинг

листі позицію з порядковим

 
2. На підставі визначених

індекс навчальної успішності

 

Розрахунок формули

Оскільки, =0 . 

верхня частина формули

аналогічно, а відтак сама формула

3. Після конвертації

заповнюються або уточнюються

навчальні відомості, рейтингові

загальні), рейтингові листи

Висновки. Таким чином

чином удосконалять процес

більш об’єктивного підходу

 

Перелік визначень та
Автоматичний іспит (

звільняється від складання іспиту
оцінки. В залежності від останньої
залік) або нижчий (задовільно) а

Автоматичний модульний
повністю звільняється від модульного
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рейтинг студента,який студент займає 

порядковим номером, бали. 

визначених вище меж  розраховується

успішності, а саме: 

  

формули (29) очевидний , оскільки за умов  

 

=20 ,  =  , =   то

формули . Нижня частина цієї ж формули

сама формула доведена повністю. 

конвертації рейтингів в індекси навчальної

уточнюються всі необхідні документи

рейтингові журнали (поточні,підсумкові

листи , тощо. 

Таким чином , запропоновані в цій статті пропозиції

процес оцінювання фахових знань студента

підходу. 

визначень та скорочень, використаних в цій статті
іспит (залік)- пільгова ситуація , при якій 

іспиту (заліку) з одночасним  у заліковій книжці

останньої розрізняють  вищий (відмінно), звичайний
задовільно) а.і ( а.з.). 

модульний контроль – пільгова ситуація,при
модульного контролю з одночасним виставленням

відносин, вип. 33, 2015 

займає в рейтинговому 

розраховується конвертований 

                    (29) 

: 

               (30) 

то звідси випливає 

формули отримується 

навчальної успішності 

документи, в тому числі 

підсумкові , проміжні та 

статті пропозиції суттєвим 

студента за рахунок 

цій статті: 
якій студент повністю 

 книжці та відомості 
), звичайний (добре або 

ситуація,при якій студент 
виставленням у відомості 
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модульних контролей оцінки. В залежності від останньої розрізняють вищий  (відмінно), 
звичайний (добре) або нижчий (задовільно)  а.м.к. 

Автоматична оцінка - пільгова ситуація, при якій студент повністю звільняється 
від захисту роботи (проекту),отримуючи за її (його) виконання оцінку. В залежності від 
останньої розрізняють вищу  (відмінно), звичайну (добре) або нижчу  (задовільно) а.о. 

Базова оцінка- оцінка розрахована відповідно до правил та методик,викладених у цій 
роботі. 

ІШОС (інтегральна шкала оцінювання студента) – шкала кількісних оціночних 
показників (індексів),застосованих до визначення  інтегральної характеристики особи. 

Лідируюча частина групи  (далі- ЛЧГ)  - сукупність студентів даної академічної 
групи,фактичний  рейтинг кожного з яких ( за підсумками модульних контролів або 
семестрів) не менше планового. 

Навантажений іспит (залік)  - примусовий засіб,при якому  студент отримує понад 
нормативної кількості запитань або завдань ще й додаткові запитання ( завдання) . В 
залежності від кількості останніх розрізняють  вищий ( не менше шести) або нижчий (не 
менше трьох) н.і. ( н.з.). 

Примусова оцінка - примусовий засіб,при якому студент здає роботу (проект) на 
загальних підставах, але зі збільшенням нормативної кількості запитань. В залежності від 
прирісту останньої розрізняють  вищу (приріст – 100%)  , звичайну (приріст – 75 % ) або 
нижчу  (приріст – 50%) п.о. 

Реальна оцінка - скорегована за результатами захисту роботи (проекту) або  
відповідно до інший дій базова оцінка. 

Рейтинговий лист – список академічної групи проранжований за 
фактичнимрейтингом у бік його зниження. 

Рейтингова співбесіда - пільгова ситуація, при якій результат складання іспиту 
(заліку) визначається за підсумками 50% нормативної кількості запитань (завдань). 

Систематична дія- прояв однієї і тієї ж самої дії не менше ніж на трьох заняттях 
(по одному разу на кожне) або не менше ніж три рази загалом . В залежності від характеру 
прояву розрізняють систематичне досягнення (позитивний прояв) або систематичний 
прорахунок (негативний прояв). 
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В этой статье автором исследуются принципы профессионального 

оценивания специалистов, определяются типы оценочных ситуаций и 

критерии их возникновения, разрабатывается способ конвертации полученых 

рейтингов в балы индекса учебной успешности. 

Ключевые слова: зачет, индекс учебной успешности, лидирующая 

часть группы, модульный контроль, рейтинг, рейтинговый лист, экзамен. 

 

Y.E.Timofeev 

Methods of vocational fssessment professionals 

In this article the author issleduyutsya principles of professional assessment 

specialists oprediltsya types of situations and criteria for evaluation of their 

appearance , developed a way to convert a rating to the index scores of educational 

success. 

Keywords: credit, index educational success, the leading part of a group, 

modular control, rating, rating list, exam. 
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МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ   

 

Виходячи з концепції життєвого циклу, обгрунтовується необхідність 

обліку повних витрат на підготовку, будівництво та експлуатацію об’єктів 

нерухомості на рівні суб’єктів господарювання та моніторингу на цій основі 

використання державного нерухомого майна уповноваженими суб’єктами 

управління. Пропонується модель центрів формування витрат та регулювання 
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основних пропорцій між ними з метою подовження періоду експлуатації та 

зменшення вартості життєвого циклу об’єктів. 

Ключові слова: нерухомість, державна власність, життєвий цикл, 

вартість, управління.  

 

Вступ. К. Маркс зауважував, що капітал можна зрозуміти лише як рух, а 

не як річ, що перебуває у спокої [1, с. 121].  Стосовно нерухомого майна це 

класичне положення вимагає розглядати суб’єктами господарювання вартість 

об’єктів нерухомості на різних стадіях їхнього повного життєвого циклу у 

єдності з відповідними інвестиціями. Аби отримати повну картину на рівні 

портфелю нерухомості, наприклад, державної чи комунальної власності, слід 

розглядати у часі капітальні інвестиції в об’єкти незавершеного будівництва, 

вартість наявного нерухомого майна та інвестиції (принаймні, капітальні) в 

утримання (ремонти) об’єктів.   

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Натомість, у вітчиз-няній 

науці усі вказані аспекти економіки нерухомого майна розглядаються окремо. 

Наприклад, капітальні інвестиції найбільш повно розглянуті українськими 

економістами К. Паливодою [2] та А. Пересадою [3]; економіці та управлінню 

будівництвом присвячені роботи вітчизняного автора В. Ніколаєва [4] та 

російських фахівців, наприклад, І. Степанова [5]; управлінню утриманням, 

ремонтом та експлуатацію об’єктів нерухомості – кілька праць українських 

вчених, наприклад, П. Бубенка та інших [6], Г. Онищука [7] та численні роботи 

російських авторів А. Асаула [8], Є. Озєрова [9], Ю. Сіміонова [10], Є. 

Тарасевича [11] та ін.   

Відповідно, у вітчизняній практиці управління нерухомим майном, 

домінує, по-перше, ізольований, неповний та викривлений за результатами 

моніторинг кожної з наведених вище стадій формування вартості неру-хомого 

майна, а по-друге, статичний підхід  до аналізу стану нерухомості. 

Незважаючи на практичну затребуваність вирішення комплексної  

проблеми - підвищення ефективності управління нерухомим майном державної 
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власності з урахуванням інвестицій упродовж життєвого циклу об’єктів - 

відповідні конкретні дослідження відсутні, а наявні роботи згаданих вище 

вітчизняних авторів та вчених близького зарубіжжя, навіть у випадку їхнього 

зведення в об’єктно-орієнтований комплекс, не завжди відображають новітній 

західний рівень теорії, методів та засобів управління.   

Відставання вітчизняної науки та практики від вимог, що випливають з 

концепції життєвого циклу, ще у 1991 р. відмітив В. Ніколаєв у дискусійних на 

той час роботах, наприклад, [12]. За останні більш як двадцять років серед 

вітчизняних наукових статей з цієї проблематики можна знайти лише 

поодинокі роботи, зокрема, публікацію О. Савкової [13]. Теоретико-методичні 

аспекти проблеми, застосування концепції життєвого циклу щодо об’єктів 

житла та комунальної інфраструктури були опубліковані нами у роботах [14; 15]. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтуванні необхідності 

розгляду нерухомого майна як об’єкта управління у сукупності з відповідними 

інвестиціями на стадії створення та експлуатації об’єктів. Задачею такого 

підходу у нашому випадку є подолання основного недоліку управління 

нерухомим майном, у першу чергу, державної власності - розриву органічного 

зв’язку між управлінням інвестиціями і капітальним будівництвом, з одного 

боку, та утриманням і експлуатацією об’єктів – з іншого боку.   

Основний матеріал. На жаль,  управління нерухомим майном державної 

власності розуміється більшістю авторів як управління орендою та 

приватизаційними процесами, а не процесами збереження, раціонального 

утримання та ефективної експлуатації об’єктів, як це описують фахівці з 

управління утриманням об’єктів та експлуатації нерухомості, що формує 

значно ширшу науково-практичну сферу економіки нерухомості. Але, на нашу 

думку, і цього недостатньо, адже до об’єкту аналізу має бути включена ще 

стадія створення нерухомості, тобто, підготовка та проектування, а з іншого 

боку – капітальне будівництво.   

Відтак потребують переосмислення наступні положення щодо 

моніторингу та управління нерухомим майном. 
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1. Необхідно ідентифікувати відповідний об’єкт в системі державної 

статистики та обліку для моніторингу та аналізу його стану, а в нормативно-

методичних документах - для аналізу організації і методів державного 

регулювання.  

2. Треба розширити поняття процесу управління нерухомим майном 

державної власності з одноразових актів спорудження та знесення, оренди, 

акціонування та приватизації - до тривалого процесу створення об’єктів та 

їхньої експлуатації упродовж життєвого циклу державою як власником. 

3. Потрібно дослідити нові теоретико-методичні принципи обґрунтування 

державних капітальних інвестицій з урахуванням вартості життєвого циклу 

об’єктів. Адже прийняття рішень щодо фінансування нового будівництва та 

капітального ремонту об’єктів зорієнтоване чинними нормативно-методичними 

документами на скорочення вартості будівництва і не враховує подальших 

експлуатаційних витрат, а процес утримання та експлуатації об’єктів не 

передбачає оптимізації відповідних капітальних та поточних витрат.   

4. Застосування концепції вартості життєвого циклу щодо об’єктів 

капітального будівництва державної власності вимагає перегляду та 

методологічного вдосконалення управління державними капітальними 

інвестиціями. Передусім, вимагає реформування ціноутворення на будівельно-

ремонтні роботи на об’єктах державної власності, адже вартість будівництва, а 

також капітального ремонту і реконструкції об’єктів, які інвестуються за участі 

держави, згідно ДСТУ, не обґрунтована ринковими нормативами, що 

уможливлює завищення кошторисної вартості. Також має бути створене 

відповідне інформаційно-методичне забезпечення щодо вартості утримання та 

експлуатації нерухомості, без чого унеможливлюється зворотній зв’язок до 

інвестиційного обґрунтування та проектування. Оскільки проектування 

зорієнтоване на етап будівництва, а не на замовника, який не тільки 

фінансуватиме будівництво, але й утримуватиме та експлуатуватиме об’єкт у 

подальшому, вимагає змін методологія проектування, аби проектна 

документація стала прийнятною для подальшого управління об’єктами, містила 
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інформацію про рекомендований режим і вартість утримання, зокрема, 

капітальні ремонти.   

5. Застосування нової методології (сукупності науково обґрунтованих 

методичних положень) має враховувати особливості у різних галузях та на 

різних об’єктах нерухомого майна.  . 

6. Як перспектива подальшого удосконалення управління нерухомістю 

державної власності в умовах інформаційної економіки розглядатиметься 

методологія, заснована на інформаційному моделюванні будівель. 

Аналіз вартості проведемо на базовій моделі у розрізі календарних  та 

кумулятивних витрат. Розглянемо формування кумулятивного грошового 

потоку, який відображає повну вартість об’єкту нерухомості для власника. Із 

рис. 1 видно, що повна вартість кількісно формується не тільки в залежності від 

величини витрат П, Б, КР,У та З, але й тривалості (Т) їхнього здійснення та 

відповідного проміжку у життєвому циклі.  Здійснені витрати акумулюються до 

завершення життєвого циклу об’єкту. 
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Рис. 1. Модель формування витрат життєвого циклу об’єкту 

Джерело: побудовано автором 

 

Базова модель звертає увагу не тільки на безпосередні складові вартості 

життєвого циклу, але й на співвідношення між ним, таким чином аби 

мінімізувати повну вартість життєвого циклу при збереженні споживчих 

властивостей об’єкта на прийнятному рівні.  

Основні вартісні та часові співвідношення, що підлягають регулюванню, 

наступні: 

1) між ціною земельної ділянки (Д) у складі витрат на підготовку (П) та 

вартістю (ціною) будівлі (Б). 

2) між витратами на проектування (ПР) у складі витрат на підготовку (П) 

та іншими витратами:вартістю будівництва (Б), початковими витратами  (У1п), 

загальними витратами на утримання об’єкту (У), включаючи капітальні 

ремонти (КР);  

3) між витратами на проектування (ПР) і терміном експлуатації (Т). 

4) між поточними (У) і капітальними витратами (КР) на утримання 

об’єкту, в тому числі, на кожному експлуатаційному циклі і. 

5) між витратами на утримання (Уі), тривалістю експлуатації (Ті) у 

кожному циклі і вартістю капітального ремонту (КРі) або заміни, терміном і 

розміром їх підвищення (Уік) в кінці експлуатаційних циклів і. 

6) між терміном проведення (Ті) і вартістю (КРі) капітальних ремонтів та 

тривалістю і вартістю утримання об’єкта на наступному циклі. 

Розглянемо регулювання вказаних співвідношень. 

Регулювання співвідношення між ціною земельної ділянки (Д), вартістю 

та ціною будівлі (Б). Основним теоретичним положенням, яке чітко 

проявляється на практиці в умовах розвиненого ринку землі та будівництва, є 
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прямий зв’язок між ціною замельної ділянки та будівлі. На практиці це 

призводить, по-перше, до більш якісної і вартісної за витратами забудови 

престижних ділянок, а по-друге, до підвищення цін на такі об’єкти порівняно з 

витратами. 

На ці обставини і на залежність цін на земельні ділянки від цін на 

будівництво на ділянках, звертав увагу Ніколаєв В.П. у роботі [4 , с. 77 - 80]. 

Він відмічав, зокрема стосовно будівництва, що земельна ділянка 

визначає не тільки характер експлуатації побудованого на ньому об'єкту, але і 

умови його будівництва. Таким чином, вимальовуються наступні фактори, що 

впливають на економічну оцінку земельних ділянок: цінність для нинішнього 

власника, ефективність для покупця, виходячи з перспектив використання, 

зручність умов у процесі будівництва.   

Зміна власників землі відбувається настільки часто, що в ринковій 

економіці особливою проблемою стала оцінка ділянки. Вирішується вона 

неоднозначно.  

У деяких випадках ціну земельних ділянок встановлюють зворотним 

рахунком. Наприклад, при розвинутому ринку  земельні ділянки оцінюють 

вирахуванням витрат на відчуження землі, знесення споруд, облаштування, 

проектування, будівництво, експлуатацію об'єкта, податки і т. і. 

За найпоширенішою концепцією, земля (без поліпшень) не має вартості, 

але має ціну. Це дозволяє розглядати ціну залежно від ренти, а не вартості праці 

і капіталу. Таким чином, розмір ренти, тобто регулярне отримання доходів від 

використання ділянки, і утворює її ціну, яка є складовою ціни будівлі. Тобто, 

найбільший вплив у ціноутворенні на землю має її потенційний покупець.  .  

Розглянемо види і характеристики ренти (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура земельної ренти у будівництві 

Джерело: побудовано автором 

 

Абсолютнарента відповідає ділянкам на околиці агломерацій. Вона являє 

собою як би мінімальну фінансову перешкоду при отриманні ділянки, хоча і 

вимагає максимальних витрат на освоєння. Рівень ренти встановлюється в 

залежності від попиту та пропозиції.  

Диференціальнурентуможе отримати власник ділянки, на якій витрати з 

освоєння нижчі, ніж на околиці. Добре інформований землевласник прагне 

скористатися цією перевагою.  

І нарешті, монопольна рента утворюється в особливих випадках, коли 

ділянки розміщені в центральних зонах, особливо престижні або 

комфортабельні.  

Види ренти розрізняються також у тому, що ціни земельних ділянок з 

абсолютною рентою включається у вартість будівництва об’єктів. 

Диференціальна рента балансує витрати на облаштування і мінімальну ренту,   

усереднюється в ринкову, балансуючи попит і пропозицію. Ця ціна обов'язково 

входить у вартість будівництва. Монопольна рента не оплачується у складі 

вартості будівництва, а переноситься на користувача (замовника) об'єкта.  

З точки зору вартості будівництва, розглядається альтернатива: дешева 

земля і більші витрати на облаштування, або дорожча земля і менші витрати на 

облаштування. Ми ж вважаємо, що стосовно нерухомого майна державної 

власності, особливо в умовах України, треба звернути увагу, по-перше, на 
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безкоштовність для держави ділянок під існуючими об’єктами та, по-друге, на 

ділянки з абсолютною рентою.  

Положення щодо земельної ренти є додатковим аргументом на користь 

вартісно орієнтованого підходу до управління об’єктами як системами «земельна 

ділянка – будівля (споруда)». Більш конкретно, такий підхід повинен 

застосовуватись в оцінюванні доцільності капітальних ремонтів та подальшої 

експлуатації об’єків у престижних районах та розгляду альтернатив продажу 

об’єктів або передислокації організацій в інші будівлі. 

На наш погляд, ураховуючи, з одного боку, значну кількість 

недовикористаних площ в умовах, коли об’єкти виникали під все нові і нові 

потреби і проводився перегляд вже наявних площ, а також ураховуючи 

розміщення державних будівель у центральних районах - від перегляду намірів 

їхнього подальшого використання на основі запропонованого співвідношення 

можна отримати значну вигоду. 

Ще раз підкреслимо, що вартість (ціна) об’єкту нерухомого майна (Ц) 

розглядається нами у складі двох підсистем: землі та будівлі, причому 

роз’єднання в обліку цих підсистем призводить до зникнення ефекту 

емерджентності - зміни цін на них і порушення рівності: 

Ц= Д + Б                                                    (1) 

Ц Д+Б  ≠ ЦД + ЦБ(2) 

 
Регулювання співвідношення між витратами на проектування (ПР) та 

вартістю будівництва (Б), початковими витратами (У1п), витратами на 

утримання об’єкту (У) та на капітальні ремонти (КР). Йдеться про ключову 

роль проектування, яке має бути націлене на оптимізацію вартості життєвого 

циклу об’єкту. При цьому і вартість проектування є його складовою частиною. 

Вітчизняна нормативно-методична база архітектурно-будівельного 

проектування не вимагає, по-перше, варіантного підходу взагалі, а по-друге, 

розрахунку експлуатаційних витрат у проектах та режиму утримання об’єктів 

(поточних та капітальних ремонтів). Відтак, як у новому будівництві, так і при 
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капітальних ремонтах проектування у його економічній частині лише 

обраховує вартість конструктивно-технологічних та організаційних рішень. 

Попри те що сама методологія такого обрахунку не відображає реальну 

вартість об’єкта, про що ми вже згадували стосовно кошторисного нормування, 

яке на 30% і більше завищує реальні витрати, найбільші втрати пов’язані з 

ігноруванням можливості вибору кращих проектно-будівельних рішень за 

вартісними критеріям, які охоплюють стадію експлуатації, яка формує 

переважну частину усіх витрат. 

Виходячи з гіпотетичної пропорції між вартістю проектування, 

будівництва та експлуатації у життєвому циклі як, наприклад, 1 : 20 : 60, 

зрозуміло, що збільшення витрат на варіантне та більш повне проектування у 2 

рази (П+), тобто на одиницю, може призвести до зменшення вартості 

будівництва, наприклад, на 20% (Б-), тобто, на 4 одиниці, а вартості утримання 

та експлуатації, наприклад, на 30% (У-), тобто, на 18 одиниць, разом на 22 

одиниці. Віддача від інвестицій складе 2200 %. 

Можливий варіант доцільності підвищення вартості будівництва (Б+),  

поширена ситуація при тендерах, орієнтованих на мінімальну ціну - заради 

економії на утриманні та експлуатаційних витратах. Тоді матимемо абсолютний 

та відносний ефект: 

Еа = У- - П+ + Б+   (3) 

Ев = У/(П+ + Б+)                (4) 

 
Ці ефекти виникають при застосуванні енергоефективних матеріалів та 

матеріалів і конструкцій з подовженими терміном експлуатації та 

міжремонтними інтервалами тощо.  

Окремим випадком є регулювання співвідношення між вартістю 

проектування (П), нового будівництва (Б) та початкових витрат  (У1п) аби 

уникнути витрат на доробку, пере облаштування і таке інше. 

Регулювання співвідношення між витратами на проектування (ПР) і 

терміном експлуатації (Т). З пункту 2 переліку співвідношень зрозуміло, що у 
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процесі проектування можна отримати об’єкти різної вартості та терміну 

нормальної експлуатації. В умовах оцінювання витрат життєвого циклу 

невиробничих об’єктів державної власності, коли складно визначити вигоди від 

них, особливого значення набуває максимізація терміну експлуатації, яка 

виступає альтернативою необхідності нового будівництва і пришвидшення 

відповідних інвестиційних потреб. Тому на етапі проектування необхідно 

визначати термін експлуатації та її режим. 

Регулювання співвідношення між поточними (У) і капітальними 

витратами (КР) на утримання об’єкту, в тому числі, на кожному 

експлуатаційному циклі. 

В умовах, коли відсутні (або не виконуються) чіткі регламенти щодо 

періодичності та вартості заходів з поточного утримання об’єктів нерухомості, 

а також періодичності та складу капітальних ремонтів, важливо розуміти, що 

існує обернено пропорційна залежність між витра-тами на поточне утримання та 

витратами на капітальні ремонти взагалі та на кожному експлуатаційному 

циклі, а також прямо пропорційна залежність між періодами безремонтної 

експлуатаціх та терміном і вартістю чергових капітальних ремонтів.Треба мати 

на увазі, що у вітчизняній практиці йдеться про доцільність збільшення 

поточних витрат заради економії на капітальних ремонтах, а також про 

економічну недоцільність відтермінування капітальних ремонтів. 

Регулювання співвідношення між витратами на утримання об’єктів (Уі), 

тривалістю експлуатації (Ті) у кожному циклі і вартістю капітального ремонту 

(КРі), терміном і розміром їх підвищення (Уік) в кінці експлуатаційних циклів. 

Дослідження західних фахівців свідчать про існування загальної 

закономірності щодо зношення, або втрати об’єктами своїх експлуатаційних 

якостей, причому об’єктами можуть бути як складні технічні системи, так і їхні 

елементи з різними проектними строками експлуатації (життєвими 

циклами).Рис. 3 демонструє, що експлуатаційні властивості погіршуються 

довший час відносно повільними темпами, зберігаючи прийнятний рівень.  

 

Час 

Період заміни 
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Рис. 3.  Динаміка витрат на утримання або оновлення об’єкта 

Джерело: побудовано автором з використанням [16, с. 43 ] 

 
Після досягнення певного часового та якісного критичного рівня ці 

властивості срімко погіршуться і за короткий час роблять об’єкт непридатним 

до експлуатації. Відповідно зростають експлуатаційні витрати. Це руйнує 

ілюзію щодо того, що об’єкт з високим рівнем зносу може служити ще довгий 

час. Заштрихована область ілюструє витрати (справедливо як для календарних, 

так і для кумулятивних витрат) до та після досягнення об’єктом критичного 

стану, але з можливістю подальшої експлуатації. Як видно, утримання більш 

зношеного об’єкту стрімко дорожчає, тому заміна або капітальний ремонт його 

при досягненні критичного рівня – найефективніший.  

Для практики управління у різних країнах існують нормативні строки 

служби конструктивних елементів будівель, які відбражають термін досягнення 

критичного рівня.Використання цих нормативів вимагає гнучкого підходу і 

залежить від типу ремонтів в управлінні об’єктами: профілактичні, 

попереджувальні, аварійні тощо. 

Регулювання співвідношення між терміном проведення (Ті) і вартістю 

(КРі) капітальних ремонтів та тривалістю і вартістю утримання об’єкта на 

наступному циклі здійснюється на тих самих засадах. Так, якщо до вибіркового 

капітального ремонту включені не всі конструктивні еле-менти, які досягли 

критичного рівня, то ті з них, які не були відремонтовані, зумовлять відповідне 

стрімке зростання витрат на утримання. 

Витрати

сть 

Критичний 
 час 

Критичний рівень витрат 

Руйнування 
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Крім того, слід зважати на підвищення вартості капітального ремонту або 

заміни з часом та зменшення ліквідаційної вартості. 

Висновки. Загальні закономірності формування витрат життєвого циклу 

дозволили визначити основні вартісні та часові співвідношення, що підлягають 

моніторингу та регулюванню у процесі управління нерухомим майном: 

- між витратами на проектування та іншими витратами:вартістю 

будівництва, початковими витратами, загальними витратами на утримання 

об’єкту, включаючи капітальні ремонти, між витратами на проектування і 

терміном експлуатації; 

- між витратами на утримання об’єкту, в тому числі, на кожному експлу-

атаційному циклі та тривалістю експлуатації і вартістю капітального ремонтуабо 

заміни, терміном і розміром їх підвищення в кінці експлуатаційних циклів; 

- між терміном проведення і вартістю капітальних ремонтів та тривалістю 

і вартістю утримання об’єкта на наступному циклі. 
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Модель регулирования стоимости жизненного цикла объектов 

недвижимости 

Исходя из концепции жизненного цикла, обосновывается необходимость 

учета полных затрат на подготовку, строительство и эксплуатацию объектов 

недвижимости на уровне субъектов хозяйствования и мониторинга на этой 

основе использования государственного недвижимого имущества 

уполномоченными субъектами управления. Предлагается модель центров 

формирования затрат и регулирования основных пропорций между ними с целью 

продления периода эксплуатации и уменьшение стоимости жизненного цикла 

объектов. 

Ключевые слова: недвижимость, государственная собственность, 

жизненный цикл, стоимость, управление. 

 

T. Nikolaieva 

Model of real estate life cycle cost control 

Based on the concept of life cycle, the necessity of real estate full costs of 

preparation, construction and operation accounting on the entity level, monitoring 

and on this basis the use of state property by the authorized governance bodies is 

justified. The model of centers of cost formation and adjustment of major proportions 

between them in order to extend the period of operation and reduce the cost of the 

facilities life cycle is proposed. 

Key words: property, state property, life cycle cost management. 

УДК 69:691    
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Зміст поняття "логістичні витрати" змінювалося протягом попередніх 

60 років. Одночасно з еволюцією концепції логістики йде процес розробки 

методичних основ калькуляції логістичних витрат. В статті висвітлюється 

проблема у виявленні структури собівартості будівельної продукції і послуг. 

Ключові слова: оптимальні партії, замовлення, маржинальні 

витрати, логістичні витрати. 

 

Постановка проблеми. Здійснитидослідження особливостей логістичних 

витрат підприємства,  структуризацію логістичних витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-

методологічніположення управління логістичними витратами підприємств 

висвітлені уроботах таких зарубіжних та вітчизняних вчених як Батуков, Дж. Ф. 

Берджес, І. Бланк, О. Воронін, А. Кальченко, Ф. Котлер, Є. Крикавський, Б. 

Литвин та ін. Але проблематика логістичних витрат підприємств будівельних 

матеріалів на сьогодні не є завершеною та потребує подальших досліджень у 

цій сфері. 

На цей час в будівельному комплексі створені усі умови, які необхідні 

для переходу від стихійних логістичних зв’язків до цілеспрямованого 

формування ланцюгів постачань будівельних матеріалів. 

Ідеальний варіант функціонування логістики підприємства, що 

унеможливлює конфлікт цілей між функціональними галузями заготівлі, 

виробництва, розподілу, транспортування, складування тощо, може існувати 

лише за умов наскрізної "рівності єдностей", яка передбачає:  

величина партій закупівлі = оптимальній партії у виробництві =  

= оптимальній партії готової продукції, що гарантує достатність запасів =  

= замовленій поставці споживачам = 

= оптимальній партії транспортування до споживачів. 
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Структура загальних логістичних витрат враховує не лише особливості 

організації виробництва та економіки окремих підприємств, а й різні підходи до 

їх групування та калькуляції. Автором запропоновано виділяти 3 рівні витрат: 

І. Закупівельні - витрати, пов'язані з оформленням замовлень та 

договорів, встановленням зв'язків з постачальниками, транспортні витрати, 

якщо вартість перевезення не включається до вартості товару, а також витрати, 

пов'язані зі складуванням та одержанням замовлень. 

ІІ. Витрати на утримання запасу – витрати, які визначаються витратами 

на складське зберігання продукції протягом певного часу і залежать від обсягу 

вантажу, що складується. Ці витрати пов’язані з виконанням таких видів 

операцій: а) приймання продукції з виробництва; б) складування та зберігання 

продукції; в) підготовка продукції до відвантаження (комплектування партії 

постачання, пакування, маркування); г) доставка продукції до місця відправки 

та здавання її транспортній організації для перевезення; д) облік наявності і 

руху готової продукції на складі. 

ІІІ. Збитки, яких зазнає виробник у разі відсутності продукції. Важливим 

елементом витрат будь-якого підприємства, в тому числі і підприємства 

будівельних матеріалів, є логістичні витрати – сукупність витрат на управління 

рухом матеріальних потоків по всій логістичній системі від постачальників 

сировини до кінцевого споживача. 

Кожне підприємство має вирішити питання про необхідну кількість, 

раціональну для нього, пунктів зберігання. Чим більше таких пунктів, тим 

швидше можна доставити товар споживачам. Однак при цьому зростають 

витрати. Рішення про кількість пунктів зберігання слід приймати, пов'язуючи 

між собою проблеми рівня сервісу для споживачів та витрат з розподілу. 
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Рис. 1. Структуризація логістичних витрат 

 
Для скорочення часу та витрат обороту важливе значення має створення 

на основних транспортних маршрутах великих, технічно оснащених терміналів 

та складських пунктів, на яких широко використовують тару, завдяки чому 

зменшується обсяг вантажно - розвантажувальних робіт, час та витрати на їх 

виконання. Проте орієнтація на мінімізацію витрат залишається актуальною за 

умови оптимального поєднання витрат основного та оборотного капіталу, 

використаного у межах ринкової стратегії та прибутку, який він приносить. 

Спільне використання ознак деяких логістичних функцій та елементів 

витрат дозволило встановити носії витрат, подані у табл. 1. 

Таблиця 1 

Носії логістичних витрат 
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Прийняття оптимального логістичного рішення у межах певної системи 

супроводжується врахуванням всіх складових витрат в показнику повних 

витрат. Оскільки логістична політика розробляється на підставі логістичних 

витрат, вони мають знаходитися під постійним контролем керівництва 

підприємства. Тому додаткові логістичні витрати доцільно збільшувати лише 

до точки рівноваги, в якій маржинальні витрати дорівнюють маржинальним 

доходам, бо після проходження цієї точки підприємство не отримує прибуток. 

У цьому зв’язку виникають такі основні проблеми: 

1) облік і оцінка маржинальних витрат, виділення з них логістичної 

складової; 

2) визначення в рамках логістичних маржинальних витрат частки 

кожного компонента логістичної системи; 

3) інертність логістичних витрат (договір оренди, договір поставки, 

контракт по найму та ін.), внаслідок якої неможливе їхнє швидке модифікування; 

4) складність визначення функціональної залежності величини прибутку 

від додаткових логістичних витрат. 

Висновок. Посилення макроекономічної нестабільності та зниження 

платоспроможного попиту на будівельні матеріали зумовлює необхідність 

підвищення прибутковості діяльності підприємств промисловості будівельних 

матеріалів як важливої галузі будівельного комплексу, від стійкості та стабіль-

ності роботи якого значною мірою залежить вирішення завдання відновлення 

показників соціально-економічного розвитку держави на докризовому рівні. За 

цих обставин, вирішення завдання ефективного управління витратами 

підприємств промисловості будівельних матеріалів може бути забезпечено на 

підставі використання сучасних логістичних підходів, спрямованих на 

цілеспрямоване формування ланцюгів постачань будівельних матеріалів. 
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С.С. Сералимов  

Организационно-экономическая оценка логистических затрат 

предприятий промышленности строительных материалов 

Содержание понятия "логистические издержки" менялось на 

протяжении предыдущих 60 лет. Одновременно с эволюцией концепции 

логистики идет процесс разработки методических основ калькуляции 

логистических издержек. В статье освещается проблема в выявлении 

структуры себестоимости строительной продукции и услуг. 

Ключевые слова: оптимальные партии, заказ, маржинальные 

издержки, логистические расходы. 
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Organizational-economic assessment of the cost of logistics enterprises of 

construction materials industry 

The meaning of "logistics costs" has changed over the past 60 years. Along 

with the evolution of the concept of logistics is the process of developing 

methodological foundations calculation of logistics costs. In the article the problem 

of identifying the cost structure of construction products and services. 

Keywords: best party order marginal costs, logistics costs. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТІВ З КОМБІНОВАНИХ 

ОПАЛУБНИХ СИСТЕМ 

 

Розглянуто проблеми формування комплектів комбінованих опалубних 

систем з незнімних та знімних опалубок, обґрунтовано доцільність таких 

комплектів для зведення стін регулярної структури каркасів будівель і споруд. 

Ключові слова: стіни, каркас, опалубка, комплект, формування, 

система, проблеми, перспектива. 

 

Вступ. За останнє десятиліття відбувся значний прогрес у технологіях 

зведення монолітних та збірно-монолітних будівель і споруд, пов'язаний з 

розвитком опалубних систем, на долю яких припадає до 60% всіх трудовитрат. 
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На виконання робочих операцій монтажу та демонтажу комплектів опалубки 

вручну виконується до 70% дій, до 15% вартості процесів припадає на 

експлуатацію опалубки [1]. 

Найбільш ефективний напрямок зниження цих витрат є перехід на 

будівництво каркасних будівель і споруд. Наведені витрати на виконання 

каркаса в порівнянні з перехресно-стіновими системами в ідентичних будівлях 

на 10-15% нижче [2], але ж і в каркасних системах залишаються стінові 

конструкції з немалими об’ємами бетону. На стіни сходово-ліфтових блоків 

(СЛБ) та діафрагми жорсткості (ДЖ) припадає 26% бетону та 17% арматури, 

що дуже суттєво з точки зору усіх витрат. 

Зниження витрат, пов’язаних з експлуатацією опалубних систем шляхом 

формування комплектів оснастки з комбінацій знімних та незнімних опалубок 

виникла необхідність у такому теоретичному апараті, який дозволив би 

представити всю сукупність конструктивно-технологічних рішень 

комбінованих опалубних систем для влаштування стін СЛБ та ДЖ каркасів і 

проводити для конкретних виробничих умов пошук кращих з них. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми.З історії розвитку опалубних 

систем зустрічаються приклади використання ідеїформування комплектів з 

комбінованих опалубних систем. Так фірма «HUNNEBECKGmbH (Німеччина)» 

у системі RASTO (середньощитова опалубка рамної конструкції) з щитами 

типу XL та XXL запропонувала [3] використовувати ідею комбінування збірних 

елементів з монолітною частиною стін (рис. 1). 

Постановка завдання. Обґрунтувати доцільність формування комплектів 

з комбінованих опалубних систем для зведення залізобетонних монолітних стін 

регулярної структури каркасів будівель і споруд. 

Основний матеріал.Монолітні та збірно-монолітні технології за своєю 

структурою об’єднують два суттєво різних за характером процеси: саме моно-

літні процеси – вкладання бетонної суміші в форми опалубних систем та монтажні 

процеси по встановленню, зніманню та переміщенню елементів опалубних 

систем або по встановленню збірних часток конструкцій, що бетонуються. 
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Рис. 1. Схема послідовності виконання робіт по монтажу комплекту стін: 

1 – монтаж збірних елементів (кутових та Т-подібнихелементів) стін; 

2 - встановлення щитів типу XXL. 

 
Таким чином, маємо дуже складну систему технологічного оснащення, яка 

складається з функціональних модулів, що реалізують функції монтажного та 

монолітного процесу. У сукупності всі модулі технологічної оснастки являють 

собою опалубну систему (FormworkSystem (FS)), в якій обов’язковим і 

незмінним функціональним модулем є модуль форма. Інші модулі є змінними 

елементами системи, тобто множина опалубної системи має вигляд: 

FS = {FUМUE},                                                      (1) 

де  F – множина конструктивних рішень модулів форм; 

 М – множина змінних модулів, що обслуговують модулі форми; 

 E – об’єкти навколишнього середовища (Environs) (конструкції, опори, 

люди, технічні системи та інше). 

 
Ефективність такого способу пов’язана с тим, що незнімні елементи 

комплекту не потребують демонтажу, що зменшує трудомісткість процесу на 

частку демонтажних операцій при незначному підвищенні вартості. 

Комплект опалубки можна уявити як кінцеву множину з певного набору 

елементів опалубки з одної або з деяких систем.Відповідно до гіпотези даної 

роботи при виборі комплекту опалубки повинно розглядатися дві і більше 

опалубних систем разом у порівнянні як між собою, так і з одно системними 

1 

1 2 
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комплектами. На підставі цього умовно комплект опалубки '() може бути 

представлений як множина: 

'() =  +,-.  ∪  ,-01,                                         (2) 

де  '() – множина комплекту опалубки; 

,-. – множина елементів знімної (TemporaryFormwork) опалубної 

системи, яка включає до складу опалубні модулі форми (Ft), обслуговуючі 

модулі (Mt) в умовах оточення (Еt); 

,-2 - множина елементів незнімної (PermanentFormwork) опалубної 

системи, яка включає до складу опалубні модулі форми (Fp), обслуговуючі 

модулі (Mp) в умовах оточення (Еp). 

 
Основною проблемою є пошук таких співвідношень знімних та незнімних 

опалубних складових у комплекті опалубки, які б забезпечували мінімальну 

трудомісткість робіт, мінімальний термін виконання процесу при мінімальних 

ресурсах. Крім того, слід спочатку відібрати з знімних та незнімних опалубних 

систем найбільш ефективні системи для зведення конструкцій СЛБ та ДЖ. 

Так використання щитових збірно-розбірних опалубних систем характе-

ризується більшими трудовитратами та пов’язано із проблемою забезпечення 

точності влаштування вертикальних конструкцій багатоповерхових каркасних 

будівель, на що звертається увага в роботі [4]. Рішення проблеми точності та 

зменшення трудомісткості пов’язано з використанням самопідйомних перес-

тавних або ковзних блокових опалубних систем (рис. 2). Однак, при цьому значно 

підвищується вартість будівництва і традиційно метод набуває ефекти-вності при 

зведенні висотних будівель з поверховістю більш 25…30 поверхів. 

Виходячи з аналізу трудомісткості, перевагу при формуванні комплектів 

опалубки слід віддавати знімній підйомно-переставній та ковзній опалубній 

системі з автономним підйомом, які дозволяють у порівнянні з іншими 

системами зменшувати трудомісткість на 37,5…54,2%. 
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Рис. 2. Графіки залежності трудомісткості монтажу та демонтажу опалубок 

різних опалубних систем від товщини стін: 

1 – штучна щитова збірно-розбірна опалубна система; 

2 – велико-щитова збірно-розбірна опалубна система; 

3 – блокова опалубна система, що переставляється краном; 

4 – підйомно-переставна опалубна система з автономним підйомом; 

5 – ковзна опалубна система. 

 
Незнімні опалубні системи характеризуються придатністю виконувати 

функції конструкції стін, які надають цій системі переваги перед знімними 

формами та між собою та забезпечують їм додатковий ефект (рис. 3). 

Найчастіше модулі форми виконують функцію «облицювання поверхонь». 

В якості елементів облицювання застосовуються плитки або панелі, які мають 

гарний вигляд і залишаються в монолітних конструкціях як елементи 

опорядження [5]. 

Компанії VST Group [6, 7], VELOXSystem [8] представили нову 

технологію з використанням оригінальної незнімної опалубки зі шкарлупами з 

тріско-цементних плит (ТЦП) товщиною 24 мм з розмірами по висоті на 

поверх. Виробництво плит здійснюється на конвеєрній лінії з використанням 

систем автоматизації, що значно знижує їх вартість. 
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Рис. 3. Класифікація незнімних модулів форм за ознакою функцій, що 

виконуються 

 
Висновки: Отже, при об’єднані в комплекті двох опалубних систем 

знімної ковзної та незнімної з тріско-цементних плит з’являється можливість 

отримати ефект по зменшенню трудомісткості влаштування конструкцій СЛБ 

та ДЖ при незначному підвищенню вартості робіт. Для цього необхідно 

вирішити проблему створення теоретичного інструментарію пошуку таких 

співвідношень знімних та незнімних опалубних складових у комплекті, які б 

забезпечували мінімальну трудомісткість робіт, мінімальний термін виконання 

процесу при мінімальних ресурсах. 

 

Список літератури: 

1. Тонкачеев Г.Н. Функционально-модульная система формирования 

комплектов строительной оснастки [Текст] / Под. ред.: Тонкачеева Г.Н.; - ЧП 

«Блудчий М.І.», 2012. – 158 с. 

Функції незнімних модулів форм 

B1 облицювання А1 – формування 
вертикальних конструкції 

B2 армування 

B4 вогнезахист 

B7 часткова функція несучої конструкції 

допоміжні (Bi) основні (Аj) 

B3 утеплення 

B5 гідроізоляція 

B6 звукоізоляція 

А2 – формування 
горизонтальних конструкції 

А3 – формування конструкції з 
нахилом  



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 33, 2015 
 

147 

2. Бадьин Г.М. Современные технологии строительства и реконструкции 

зданий[Текст] / Г.М. Бадьин, С.А. Сычев – СПб.: БХВ – Петербург, 2013. – 288 с. 

3. AllHünnebeckGmbHcataloguesandtechnicalbrochures [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://pdf.directindustry.com/pdf/ hunnebeck-gmbh-

57436.html 

4. Гончаренко Д.Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных 

зданий [Текст] / Д.Ф. Гончаренко, Ю.В. Карпенко, Е.И. Меерсдорф. / Под. ред.. 

Д.Ф. Гончаренко. – К.: АиС, 2013. – 128 с. 

5. Анпилов С.М. Опалубочные системы для монолитного строительства: 

учебное издание [Текст] / С.М. Ампилов. - М.: Издательство АСВ, 2005. -280с. 

6. VST Building Technologies AG. The Future of Construction / VST Group 

2014. – 40 p / [Електроннийресурс] - Режимдоступу: 

http://www.vstbuildingtechnologies.com/uploads/media/VST_Image_Broschuere_20

14_-_Deutsch.pdf 

7. Иные возможности применения панелей CETRIS / VST Austria 2014. – 3 

p / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.cetris.cz /pagedata_ru 

/systemy /PPP_RU_03.pdf 

8. Технология монолитного строительства с применением несъемной 

опалубки [Текст] / Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 

– М.: «Ц и СН», 2005. - №3 (202). – С 70 – 73. 

 
Г.Н. Тонкачеев, М.В. Кушнарев 
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Рассмотрены проблемы формирования комплектов комбинированных 

опалубочных систем из съемных и несъемных опалубок, обоснована 

целесообразность таких комплектов для возведения стен регулярной 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗАЛУЧЕННЯ БМР БУДІВЕЛЬНИМИ  

ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЗА СУБПІДРЯДОМ  

 

У статті запропоновано модель визначення величини обсягів залучення 

спеціалізованих субпідрядних послуг задля забезпечення раціонального 

використання обмежених ресурсів організації-виконавця, яка дозволяє 

здійснити раціональне розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця 

по критичних областях сукупності робіт з визначенням їх організаційно-

технологічних характеристик. 

Ключові слова: Субпідряд, организійно-технологічна модель, ресурси 

будівельної організації 
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Актуальність.В умовах динамічності сучасного будівельного 

виробництва та зростаючих темпів і обсягів застосування нових прогресивних 

технологій значно збільшуються вимоги до якості процесів планування та 

організації будівельно-монтажних робіт (БМР) за окремими будівельними 

проектами та діяльності будівельних компаній і підприємств в цілому [1, 4]. На 

стадії обґрунтування та проектування будівельного проекту [3], поряд із 

собівартістю будівельно-монтажних робіт і тривалістю будівництва, 

формується вектор основних показників як самого будівельного проекту, так і 

діяльності будівельної організації. 

Функціонування будівельного комплексу країни взагалі та ринку 

підрядних послуг зокрема питання своєчасного закінчення всіх видів (етапів, 

комплексів) робіт, передбачених договором підряду тісно пов’язано з 

процесами розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця. При цьому 

з метою дотримання строків виконання робіт та одночасного забезпечення 

раціонального розподілу наявних ресурсів доречно залучати субпідрядні фірми 

та організації для виконання спеціалізованих будівельно-монтажних та 

інжинірингових послуг [2]. Вочевидь таке залучення повинно ґрунтуватися на 

конкретних чисельних розрахунках з урахуванням організаційно-технологічних 

обсягів наявності ресурсів у виконавців, з дотриманням суттєвим параметрів 

договору підряду та повинно вирішувати питання ефективного досягнення мети 

проекту.  

Метою роботи є розробка моделі визначення величини обсягів залучення 

спеціалізованих субпідрядних послуг та величини розміщення навантаження 

між елементами і підрозділами організації-виконавця, з метою забезпечення 

раціонального використання її обмежених ресурсів. 

Матеріал дослідження: У випадку перевантаження ресурсів, його 

усунення можливе за рахунок передачі частини робіт до субпідряду. Тому, 

задача полягає у визначенні такої множини робіт, що повинні бути переданідо 

субпідряду, яка визначає мінімальну вартість субпідрядних робіт. Іншими 

словами, потрібно мінімізувати витрати на субпідрядні роботи за умови, що 
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інші роботи можуть бути виконані своїми силами без перевантаження ресурсів 

(або при припустимому перевантаженні ресурсів).  

Почнемо розгляд з найпростішого випадку, коли залежність швидкості 

роботи iυ  від кількості ресурсів ir  має вигляд: 

),1(, hirii ==υ      (1) 

 

У цьому випадку кожен вид проектних робіт можна розглядати окремо. 

Нехай кількість ресурсів аналізованого виду дорівнює R. У цьому випадку 

тривалість виконання всіх проектних робіт визначається виразом: 

R
O

П = ,     (2) 

де ∑
=

=
h

i
iОО

1

 

 

Якщо 0ПП >  ( 0П  - заданий термін виконання проектних робіт), то 

частину робіт необхідно передати іншим організаціям, які зможуть виконати ці 

роботи за час не більше 0П . Позначимо is  - вартість виконання i-ої роботи на 

субпідряді. Для формальної постановки задачі позначимо 1)( =ik ,  якщо робота 

i передається до субпідряду, 0)( =ik , в іншому випадку. Задача полягає у 

визначенні )}({ ik , таких що 

∑ ⋅≤
i

i ikskG )()(
(

    (3) 

Мінімальна при обмеженні: 

∑ ⋅≤
i

i ikg )(υ      (4) 

де RПOg ⋅−= 0  

 

Отримали класичну «задачу про ранець», для якої існують ефективні 

методи рішення. Зокрема, досить ефективним є метод дихотомічного 

програмування, який при структурі дихотомічного уявлення, максимально 
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близький до симетричної, має менший обсяг обчислень, ніж метод динамічного 

програмування. 

Приклад 1. Маємо шість проектних робіт, дані про які наведені у вигляді 

векторів: 

)10;9;7;4;3;2();12;10;9;7;5;3();6,1( === ii sOi  

 

Загальний обсяг робіт O = 46 та R = 3, П0 = 9. Тоді 192746 =−=g . 

Розглянемо наступну структуру дихотомічного подання обмеження (4) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура дихотомічного подання робіт з обмеженнями 

 

Спочатку об’єднуються робота 101 і робота 102 (позначимо m(101)), 

робота 103 з роботою104 (позначимо m(102)) і робота 105 з роботою 106 

(позначимо m(103)). Запишемо m(101)об’єднуючи з m(102), результат m(104) 

об’єднується зm(103). 

Алгоритм складається з двох етапів. На першому етапі будуються матриці 

дихотомічного подання (з права - наліво за структурою рис. 1). На другому - 

визначається оптимальне рішення (зліва - направо за структурою рис.1). 

1 етап. Побудуємо послідовно матриці дихотомічного подання. 

1 шаг. Будуємо матрицюm(101) (рис. 2а).  
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а)       б)  

Рис. 2 Дихотомічні матриці: а- роботи 101; б- роботи 102 

 

Верхнє число в кожній клітинці дорівнює обсягу, що віддається на 

субпідряд відповідному варіанту, а нижнє – вартості. Так наприклад, якщо 

робота 101 віддається до субпідряду, а робота 102 не віддається, то обсяг 

субпідрядних робіт становитиме 3, а вартість -2. 

2 шаг.Будуємо матрицюm(102) (рис. 2б). 

3 шаг - 5 шаг. Аналогічно будуємо дихотомічні матриці m(103) - m(105).  

Проаналізувавши матрицю m(105) зазначимо, що число рядків матриці 

m(105) дорівнює 11, оскільки g = 19 і тому рядки з величинами обсягів 21 і 24 

можна не розглядати. Крім того варіант O = 9, Ğ = 7домінується варіантом 

O = 10, Ğ = 6, тому що більшому обсягу субпідрядних робіт відповідають менші 

витрати. Аналогічно варіант O = 14, Ğ = 10 домінується варіантом O = 15, 

Ğ = 9. Не заповнені клітини матриці не розглядаються, оскільки відповідні 

варіанти не можуть бути оптимальними.  

2 етап. 

1 крок. У матриці m(105) знаходимо клітку з мінімальною вартістю 

субпідрядних робіт серед всіх клітин з обсягом субпідрядних робіт не менше 

19. Це клітина m(103) = 0, m(104) = 19 з величиною вартості Ğ = 13. 

2 крок. У матриці m(104) знаходимо клітку з обсягом субпідрядних робіт 

O = 19 і вартістю Ğ = 13. Їй відповідає m(101) = 3 (вартість 2) і 

m(2) = 16(вартість 11). 

5

3
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3 крок. У матриці m(103) знаходимо клітку з обсягом робіт m(103) = 0 

(вартість також дорівнює 0). Їй відповідає, вочевидь k(105) = k(106) = 0,  тобто 

роботи 105 і 106 виконуються власними силами. 

4 крок. У матриці mзнаходимо клітку зі значенням m(102) = 16 (вартість 

також дорівнює 11). Їй відповідає варіант, в якому k(103) = k(104) = 1, тобто 

роботи 103 і 104 віддаються до субпідряду. 

5 крок. У матриці m(101) знаходимо клітку зі значенням m(1) = 3 

(вартість дорівнює 2). Їй відповідає варіант k(101) = 1, k(102) = 0, тобто робота 

101 віддається до субпідряду, а робота 102 ні. 

Остаточно отримуємо оптимальний варіант, в якому до субпідряду 

віддаються роботи 101, 103 і 104 сумарного обсягу 19 і сумарної вартості 13. 

Зауважимо, що обсяг обчислень пропорційний сумарному числу аналізованих 

клітин всіх матриць. У даному прикладі це число дорівнює 48. 

Перейдемо до розгляду загального випадку. Як відомо, задачі 

календарного планування в загальному випадку не мають ефективних точних 

методів рішення. В основному застосовуються евристичні алгоритми 

оптимізації календарних планів. Припустимо, що на основі евристичних 

алгоритмів отримано календарний план. Виділимо інтервали перевантаження 

ресурсів понад допустимого рівня. Позначимо через M(H i) множину робіт, що 

виконуються в z-ому інтервалі, 2.1=z , izO  - обсяг i-ої роботи, що виконується 

в z-ому інтервалі,Ŏz - допустимий обсяг робіт, який може бути виконаний вz-

ому інтервалі. Позначимо через: 

ziHMHMHMHM i ∈+++= )()()()( 102101 K
  (5) 

 

Припустимо, що число робіт M(H)  дорівнює h. Позначимо k(101) = 1, якщо 

робота i віддається до субпідряду, k(101) = 0 в іншому випадку. 

Постановка задач.Необхідно визначити )}({ ikk = , такіщо 

∑
=

⋅=
h

i
isikkG

1

)()(
(

    (6) 
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Мінімальна при обмеженнях 

( ) )()()()( 21 ziziii HMiikikikg ∈⋅++⋅+⋅≤ υυυ K  (7) 

де ( ) )(21 ziziii HMig ∈+++= υυυ K  

 

Задача (6), (7) є стандартною задачею цілочисельного лінійного 

програмування. Для її рішення можна застосувати метод гілок і меж, а для 

отримання оцінок метод сітьового програмування. 

Для простоти ілюстрації методики, приймемо, що є n проектів, кожен з 

яких складається всього з двох типів робіт, які виконуються послідовно, 

спочатку перший, а потім другий. Всі роботи першого типу виконуються одним 

структурним елементом. Тому вони не можуть виконуватися одночасно. Для 

виконання робіт другого типу є достатня кількість спеціалізованих підрозділів. 

Тому вони можуть вестися паралельно. Позначимо через ηi - тривалість роботи 

першого типу для проекту i, через µi - тривалість роботи другого типу для 

проекту i. Розглянемо спочатку випадок, коли жодна робота не віддається до 

субпідряду. 

Визначимо черговість виконання робіт першого типу, що мінімізує час 

виконання всіх робіт. Для розглянутого випадку оптимальне рішення 

отримуємо за наступним правилом: роботи виконуються в черговості убування 

µi. 

Приклад 2. Маємо п’ять проектів. Значення ηi і µi наведені у вигляді 

векторів: 

)9;16;18;20;25();9;4;3;6;5();5,1( === iii µη  

Відмітивши, що проекти пронумеровані за убуванням µi, обчислюємо 

тривалість виконання всіх проектних робіт: 

34)34;33;32;31;30max(max
1

min ==






 += ∑
−

j

i
jij

П µη  (8) 

 

Розглянемо наступну задачу: визначити безліч робіт першого типу, що 

віддаються до субпідряду, так щоб всі проекти були виконані за час П і вартість 
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субпідрядних робіт була мінімальною. Далі, без обмеження спільності будемо 

припускати наступну умову: 

iПw ii ∀≤+ µ      (9) 

 

Ця умова означає, що якщо робота першого типу проекту i викону-ється 

на субпідряді, то проект буде виконаний за час не більше необхідного П. Якщо ця 

умова порушується, то вочевидь відповідна робота не може відда-ватися до 

субпідряду. Далі приймемо, що П < Пmin, де Пmin– мінімальна тривалість 

виконання всіх проектів при умові, що жодна робота першого типу не 

віддається до субпідряду. Як і раніше в прикладі будемо припускати,що всі 

проекти пронумеровані за убуваннямµi. M(P) - безліч проектів, роботи першого 

типу яких не віддані до субпідряду. Вочевидь, що ці роботи повинні 

виконуватися в черговості їх номерів. Маючи це на увазі, позна-чимо k(i) = 0 

якщо робота першого типу проекту i віддана до субпідряду, k(i) = 1, в іншому 

випадку. На змінні k(i) маємо наступні обмеження: 

),1(,)(
1

hiuik
i

j
ij =≤⋅∑

−
η    (10) 

де ii Пu µ−=  
 

Задача полягає у визначенні {k(i)} максимізуючи 

∑ ⋅=
i

i ikskG )()(
(

    (11) 

si- вартість на субпідряді роботи першого типу проекту i при обмеженнях (11). 

Для вирішення цієї задачі застосуємо метод динамічного програмування. Для 

цього розглянемо декартову систему координат на площині (рис. 3). 

На горизонтальній осі будемо визначати номери проектів, а на 

вертикальній величини ∑
−

⋅
i

j
jik

1

)( η . Побудуємо сіть наступним чином. З 

початку координат проводимо дві дуги в точки (0, 1) і (η1; l) , якщо η1 ≤ u1. 

Перша дуга відповідає тому, що робота першого типу проекту 1 віддана до 

субпідряду, а друга тому, що ця робота не віддана до субпідряду. 
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Рис. 3. Сітка допустимих рішень задачі 

 

З кожної отриманої точки також проводимо дві дуги, що відповідають  двом 

можливим варіантам для проекту Q (робота першого типу або віддана до 

субпідряду, або не віддана). Так, з точки (0; 1) отримуємо дві точки (0; 2) і 

(η2; 2), якщо звичайно η2 ≤ u2. Відповідно, з точки (η1; 1) отримуємо дві точки 

(η1; 2) і (η1+η2; 2), якщо η1+η2 ≤ u2. Продовжуючи таким чином, отримуємо сіть 

(см. рис. 3). Ця сітка тісно пов’язана з допустимими рішеннями задачі (10), (11). 

А саме, кожний шлях сітки, що з’єднує початкову вершину з однією з кінцевих, 

визначає деяке допустиме рішення задачі. Вірно і зворотне, кожному 

допустимому рішенню задачі відповідає деякий шлях на сітці, що з’єднує 

початкову вершину з однією з кінцевих.Ця сітка для прикладу 2 наведена на 

рис. 3 для випадку П = 26. 

Приймемо довжини горизонтальних дуг рівними 0, а довжини нахилених 

вартості відповідних робіт на субпідряді. В цьому випадку довжина будь-якого 

шляху, що з’єднує початок координат з однією з кінцевих вершин сітки 

дорівнює різниці сумарної субпідрядної вартості всіх робіт і вартості робіт, 

переданих до субпідряду для відповідного рішення. Таким чином, задача 

звелася до визначення шляху, що з’єднує початкову вершину з однією з 

кінцевих, і що має максимальну довжину. Вартості субпідрядних робіт вказані 
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у нахилених дуг на рис. 3. Шлях максимальної довжини виділено товстими 

дугами. Цьому шляху відповідає рішення, в якому до субпідряду передаються 

роботи 101, 103 і 105. 

Висновок. Таким чином, алгоритм визначення субпідрядного залучення 

до загальної реалізації робіт проекту дозволяє здійснити раціональне 

розподілення обмежених ресурсів організації-виконавця покритичних областях 

сукупності робіт з визначенням їх організаційно-технологічних характеристик. 

Це дає змогу сконцентруватися на своєчасному виконанні саме визначених 

робіт та приділити увагу питанням визначення величин розміщення 

навантаження між елементами та підрозділами організації-виконавця. 
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В.И. Доненко, А.С. Ищенко, Е.О. Грин 

Определение объемов привлечения СМР строительными 

организациями по субподряду 

В работе предложена модель определения величины объемов привле-чения 

специализированных субподрядных услуг для обеспечения рациональ-ного 

использования ограниченных ресурсов организации-исполнителя, кото-рая 

позволяет осуществить рациональное распределение ограниченных ресурсов 

организации-исполнителя по критических областях совокупности работ с 

определением их организационно-технологических характеристик. 

Ключевые слова: Субподряд, организиционно-технологическая модель, 

ресурсы строительной организации 

 

V.I.Donenko, A.S. Ishhenko, E.O. Grin 

Determining the volume of construction and installation work to attract 

construction companies subcontracted 

The paper proposed a model of determining the value of amounts of specialized 

subcontracting services to ensure efficient use of the limited resources of the 

organization. It allows you to efficiently allocate limited resources on critical areas 

of the organization works to identify their organizational and technological 

parameters. 

Keywords: Subcontracting, organizational and technological model, the 

resources of a construction company 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Визначення специфічних видів, загроз що впливають на економічну 

безпеку будівельних підприємств. 

Ключові слова: загрози, будівельні підприємства, економічна безпека, 

види загроз 

 

Актуальність.В умовах нестабільності та суперечності реформ, що 

відбуваються в Україні, будівельні підприємства функціонують у складному 

середовищі, що характеризується постійною динамікою та наявністю великої 

кількості зовнішніх та внутрішніх загроз.  

Виявлення загроз та запобігання їх виникненню є важливими для 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Будівельні підприємства 

України знаходяться в складному становищі за рахунок невизначеності як 

зовнішніх, так і внутрішніх загроз. Хоча будівельна галузь і являється однією з 

найвагоміших для економічного розвитку країни, та специфіка визначення 

загроз будівельних підприємств ускладнює процеси забезпечення їх 

економічної безпеки.  

Останні дослідження. Оцінкою економічної безпеки в цілому, і, зокрема, 

в будівництві, займаються: Т. В. Момот, І. О. Філатова, О. В. Тофанюк, М. В. 

Чорна, І. В. Пірятінська, Н. М. Богдан, С. П. Міщенко, А. О. Кушнірук, 

А. Б. Мельников, О. В.Федосова, О. О. Молодід, С. А. Теренчук та інші. Разом з 

цим, спостерігається недосконалість підходів до розгляду шляхів забезпечення 

економічної безпеки будівельних підприємств. 
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Метою роботи є визначення специфічних видів, загроз що впливають на 

економічну безпеку будівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Згідно Господарського кодексу України, 

забезпечення належного рівня економічної безпеки полягає у максимізації 

прибутку, але з точки зору підприємства головна його мета – це забезпечення 

гарантій стабільного та максимально ефективного функціонування на сучасному 

етапі господарювання та забезпечення високого потенціалу розвитку в 

майбутньому [1]. Виходячи із головної мети підприємства, формуються основні 

функціональні цілі діяльності підприємства: забезпечення високої ефективності 

роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення 

технологічної незалежності підприємства; досягнення високої конкурентоспро-

можності технічного потенціалу підприємства; досягнення високого рівня 

кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу; забезпечення 

ефективного менеджменту на підприємстві; мінімізація руйнівного впливу резуль-

татів виробничо-господарської діяльності підприємства на навколишнє середовище; 

патентна чистота усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту 

інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня 

інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; ефективна 

організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також 

комерційних інтересів [2]. Головна та функціональні цілі зумовлюють формування 

необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації 

економічної безпеки. Як зазначалося раніше, на економічну безпеку 

підприємствавпливають фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Функціональні складові економічної безпеки – це сукупність основних напрямів 

його еконо-мічної безпеки, істотно відмінних один від одного за своїм змістом 

(рис. 1) [3]. 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей, від якої залежить 

ефективність функціонування всієї системи господарювання країни. Важливість 

цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити таким чином: 
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капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць та використовує 

продукцію багатьох галузей національного господарства. З розвитком  
 

 

 

Рис. 1. Типовий перелік функціональних складових економічної безпеки 

підприємства 

 

будівельної галузі розвиваються: виробництво будівельних матеріалів і 

відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія та 

металообробка,нафтохімія, деревообробна промисловість, транспорт, 

енергетика тощо. Також будівництво як не одна інша галузь економіки сприяє 

розвитку підприємств малого та середнього бізнесу. Розвиток будівельної 

галузі неминуче викликає економічне зростання у країні та розв’язання 

багатьох соціальних проблем. На сучасному етапі досить складно говорити про 

будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі. Якщо на регіональному рівні 

чітко простежується тенденція верховенства будівельних організацій 

центральних районів і великих міст у зв’язку з їх значними потужностями і 

інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь 
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України значно відстає через брак необхідних фінансових та організаційних 

перетворень [4]. 

Для визначення характерних для будівельних підприємств загроз треба 

враховувати ряд факторів, що впливають саме на ці підприємства (рис. 2).  

 

Рис. 2. Класифікація факторів, що впливають на економічну безпеку 

будівельних підприємств 

 

Перш за все, характер будівельних робіт часто не дозволяє заздалегідь 

точно визначити кінцеву вартість робіт по об’єкту, що формує ряд загроз: 
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-монополізація ринку великими будівельними підприємствами; 

-корупційні відносини при розподілі державних і муніципальних 

замовлень; 

-внутрішнє шахрайство. 

Будівництво є технічно складним процесом, що формує наступні види 

специфічних загроз економічній безпеці: 

-нанесення збитку об’єкту будівництва, техніці, псування товарно-
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-загроза появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних 

силами субпідрядників, а також обумовленого низькою якістю використаних 

будматеріалів; 

-загроза появи браку, обумовленого низькою якістю роботи проектних 

організацій, а також генпідрядників. 

Навіть незначний брак або недотримання технологій може призвести до 

серйозних фінансових втрат будівельного підприємства. 

Безпеці праці та проблемам із персоналом у системі забезпечення 

економічної безпеки варто приділяти більше уваги. Багато суб’єктів 

господарювання будівельної сфери залучають ряд співробітників, зазвичай, 

будівельних робітників, без належного юридичного оформлення. Заробітна 

плата їм, як правило, виплачується не офіційно, порядок видачі її 

неоформленим співробітникам нічим не гарантується і залишається питанням 

добропорядності роботодавця. Розмір заробітної плати таких співробітників є 

істотно меншим за розмір оплати праці штатних працівників. Такі працівники, 

як правило, є недостатньо кваліфікованими. Таким чином, проблема 

неоформленого персоналу несе ряд загроз для економічної безпеки 

підприємства: 

-зниження якості виконуваних робіт; 

-підвищення рівня травматизму на об’єкті; 

-необхідність проведення незаконних фінансових операцій для отримання 

офіційно неврахованих грошових коштів у готівковій формі для оплати праці, з 

усіма фінансовими та іншими ризиками, притаманними таким операціям. 

Характерним є те, що майже всі ці загрози з’являються як при 

використанні неоформлених співробітників власне будівельним підприємством, 

так і його генпідрядником, субпідрядником. 

Сезонність і аритмічність, які є особливістю будівельних робіт, 

підвищують невиробничі витрати, породжуючи наступні загрози: 

-фактор погодних ризиків; 

-нанесення економічного збитку внаслідок помилок планування; 
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-посилення проблеми кадрового забезпечення: підприємство змушене або 

мати більший штат співробітників із вимушеними простоями в періоди з 

низьким завантаженням, або залучати додаткових співробітників в періоди з 

високим навантаженням. 

Віддаленість і територіальна роз’єднаність об’єктів породжує наступні 

загрози економічній безпеці будівельних підприємств: 

-зниження рівня керованості процесом будівництва на об’єкті; 

-зростання транспортних ризиків; 

-розкрадання технічно матеріальних цінностей на при об’єктних складах і 

об’єктах. 

Вище перераховані загрози зумовлюють існування ряду галузевих 

особливостей економічної безпеки будівельних підприємств, які мають 

враховуватися спеціалістами з економічної безпеки. Аби це було можливим, 

будівельним організаціям необхідно створювати власні служби економічної 

безпеки або залучати фахівців із компаній, які спеціалізуються на наданні 

послуг забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

На великих будівельних підприємствах в тому чи іншому вигляді існують 

свої служби безпеки. Недоліками їх роботи є те, що такі підрозділи не можуть 

оцінювати і аналізувати ситуацію по галузі в цілому, максимум, що вони зараз 

роблять − оцінюють того чи іншого підрядника, з яким планується вести роботу 

над проектами. Для спеціалізованих компаній, які надають послуги 

забезпечення економічної безпеки, притаманний більш глобальний характер 

охоплення інформації. Крім того, спеціалізовані фірми з економічної безпеки 

мають великий штат фахівців, які володіють знаннями і практичними навиками 

організації роботи підприємств, бухгалтерії, економіки в цілому. Зовнішні 

фахівці допомагають перевірити, чи раціонально організовані структурні 

підрозділи, а якщо потрібно – то допомогти їм правильно скоординувати їх 

роботу в масштабах підприємства. 

Висновки.Таким чином, специфіка будівельних підприємств дозволяє 

зробити висновок про складність та неоднозначність визначення економічної 
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безпеки підприємств будівельної галузі. Оскільки будівельна галузь є однією з 

ключових секторів економіки, ефективність роботи будівельних підприємств є 

індикатором розвитку економіки. Для забезпечення ефективного 

функціонування сучасному підприємству будівельної галузі необхідно не 

тільки постійно проводити моніторинг рівня економічної безпеки, але 

оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, виникнення 

потенційних і реальних загроз, беручи до уваги особливості соціально-

економічного розвитку, його тенденції й перспективи. Формування системи 

ефективних економіко-організаційних заходів протидії їх можливому 

негативному впливу і своєчасного реагування на них спрямоване на 

забезпечення максимальних можливостей реалізації економічних інтересів 

підприємств з одного боку, і забезпечення достатнього рівня їх економічної 

безпеки, зокрема стосовно зовнішніх загроз. Тобто, оперативне реагування 

підприємств будівельної галузі на зміни зовнішнього середовища, протидія 

негативному впливу із-зовні, розробка дієвих інструментів, повинні 

враховувати широке коло факторів соціально-економічного розвитку країни, а 

також галузеву і регіональну специфіку, базуючись на певному достатньому 

рівні економічної безпеки. 

Розвиток будівельних підприємств в сучасних умовах подолання 

наслідків кризових явищ є можливим лише на основі ефективного управління 

їх економічною безпекою.  
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МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСІВ БУДІВНИЦТВА 

 

У статті проведено аналіз загального стану ресурсного потенціалу і 

управління ресурсним забезпеченням на будівельному підприємстві ; 

проводиться оцінювання ефективності використання ресурсів будівельного 

підприємства, прогнозування ресурсних потоків, планування ресурсного 

забезпечення;, використовується метод експертного опитування. 

У процесі дослідження використовувалися наступні методи: аналіз та 

синтез, вибіркові спостереження - для отримання даних щодо ресурсного за-

безпечення будівельних підприємств, системний підхід (при встановленні взаємо-

зв'язку складових механізму ресурсного забезпечення будівельного підприємства). 

Ключові слова:будівельне підприємство,  управління ресурсами, 

прогнозування, експертна система, ресурсне забезпечення, ресурсні потоки. 

 

Актуальність теми. Ефективність будівельного процесу забезпечується 

наявністю необхідних ресурсів: інформаційних, людських, фінансових, 

матеріальних, енергетичних, за допомогою яких створюється продукція. При 

цьому слід враховувати особливий характер будівельної продукції 

(стаціонарність, капіталомісткість тощо), умови та обсяги вкладення та графіки 

повернення грошових коштів, методи технології, організації і управління 

будівельним процесом, велику кількість організаційно-технологічних, 

фінансових, договірних зв’язків між підприємствами, що виникають при 
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будівництві. Нерівномірність грошових потоків, значна невизначеність при 

плануванні діяльності на декілька періодів, хаотичність структурних зв’язків 

між організаціями, що відкривають фронт робіт для окремого підрядника, 

значна кількість чинників, що впливають на поставки ресурсів, є характерними 

ознаками, що впливають на ефективність будівництва.  

Метою статтіє прогнозування потреби в ресурсах будівництва у кожний 

окремий момент часу, з урахуванням невизначеності. 

Таким чином можна виділити три етапи управління ресурсним 

забезпеченням будівництва на оперативному рівні: календарне планування 

використання ресурсів, прогнозування ресурсних потоків, планування 

ресурсного забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Важливим етапом організації будівництва 

є безпосередньо планування ресурсного забезпечення та коригування 

календарного графіку виконання робіт на рівні ПВР. Важливими проблемами в 

цьому процесі є: 

- завершення будівництва у встановлений термін; 

- рівномірне та неперервне використання трудових та матеріально-

технічних ресурсів; 

- максимальне суміщення робіт. 

 Важливим етапом в коригуванні календарного графіку є 

формування графіку потреб в трудових та матеріальних ресурсах. На основі 

календарного плану формується графік зміни кількості робітників, які мають 

бути залучені до виконання певних видів робіт, в яких вони є кваліфіковані, 

наприклад, бульдозерист, крановик, електрик, машиніст тощо. Зміну кількості 

робітників можна спрогнозувати на основі адаптивних моделей з врахуванням 

динаміки потреб в трудових ресурсах на інших будівельних проектах. Також 

виконується прогнозування матеріально-технічних ресурсів будівництва з 

визначеним горизонтом. Результати прогнозування даних часових рядів можуть 

бути використані для планування ресурсного забезпечення, а також 

коригування календарних графіків виконання робіт на будівництві. Але перед 
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реалізацією відповідних моделей прогнозування, необхідно провести 

фрактальний аналіз часових рядів потреб в трудових і матеріально-технічних 

ресурсах для встановлення параметру Херста, який визначає рівні 

персистентності, випадковості та антиперсистентності рядів. Крім того, 

необхідно визначити середнє значення довжини циклу або квазіциклу, яке 

використовується для побудови деяких моделей прогнозування.  

Часові ряди потреби в трудових ресурсах представляються у вигляді 

скінчених дискретних часових рядів без пропусків. Перед тим, як побудувати 

проспекцію даних часових рядів, тобто спрогнозувати їх з визначеним 

горизонтом, проведемо процедуру їх фрактального аналізу. Фрактальний R/S-

аналіз призначений для розрахунку показника Херста (будемо позначати його 

через [ ]0,1H ∈ ), який характеризує ступінь довготривалої залежності в 

динаміці часових рядів. Якщо показник H  часового ряду близький до 0.5, то це 

свідчить про його випадковість. Чим ближче показник H  до 1 ( 0.5H > ), тим 

більш персистентним або трендостійким є ряд. Припускається, що події не 

випадкові, і якщо виникає чітка тенденція часового ряду до зростання або 

падіння, то вона з великою ймовірністю збережеться й надалі. Чим ближче 

показник H  до 0 ( 0.5H < ), тим більш антиперсистентим або ергодичним є ряд. 

Якщо розглядати часовий ряд потреби в матеріальних ресурсах, то якщо згідно 

з R/S-аналізом цей ряд випадковий або близький до випадкового, то витрати і 

надходження матеріальних ресурсів не мають стійкий характер. Чим більш 

персистентний часовий ряд, тим більш трендостійкий рух матеріальних потоків. 

Нехай задано часових ряд ( )1 2, , , nX x x x= K , який попередньо фільтруємо 

за допомогою логарифмічного фільтра, який дозволяє підсилити частоти. Для 

кожного з початкових відрізків даного часового ряду X  довжини 3 4, , nτ = K  

обчислимо середні значення за формулою 
1

1
i

i

x x
τ

τ
=

=
τ∑

, накопичені відхилення 

знайдемо за формулою ( )
1

t

,t i
i

x x xτ τ
=

= −∑ , 3 4, , nτ = K , розмах 
1 1

,t ,t
t t

R max x min xτ τ τ≤ ≤τ ≤ ≤τ
= − . 
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Тоді середньоквадратичне відхилення для кожного з відрізків визначається за 

формулою ( )2

1

1
i i

i

S x x
τ

τ
=

= −
τ∑

, 3 4, , nτ = K . Розмах накопиченого відхилення 

нормалізується шляхом ділення на середньоквадратичне відхилення для 

кожного відрізка τ  і будується графік залежності 
R

lg
S

τ

τ

 
 
 

  від ( )lg τ . Далі на 

основі методу найменших квадратів будується рівняння лінійної регресії, 

коефіцієнт при незалежній змінній якого буде показником Херста. Рівняння 

буде мати вигляд ( ) ( )R
lg lg H lg

S
τ

τ

 
= α + τ 

 
, constα = . Якщо розглядати 

показник Херста H  як функцію від часових відліків 3,nτ = , тобто ( )

( )
( )

2

R
lg

S
H

lg

 τ
  τ τ =

τ 
 
 

. 

Поведінки побудованих на основі цієї функції H-траєкторії або залежності 

функції ( )H τ   від 
2

lg
τ 

 
 

, а також, так званої, R/S-траєкторії (залежність 

( )
( )

R
lg

S

 τ
 τ 

  від  
2

lg
τ 

 
 

) можуть бути використані для виявлення таких 

властивостей часового ряду: інтервали довготривалої та короткострокової 

залежності, наявність циклічних складових та середню довжину 

неперіодичного циклу або квазіциклу. Момент перелому або різкої зміни 

початкової тенденції H-траєкторії, як правило, зі зростаючої на спадаючу, за 

умови, що R/S-траєкторія попередньо змінила свою початкову тенденцію 

вказує на довжину неперіодичного циклу. Якщо розглядати часовий ряд 

матеріальних потоків, то ідентифікація циклів (квазіциклів) дозволяє 

спланувати діяльність будівельного підприємства щодо реалізації дій з 

підвищення ефективності управління ресурсним забезпеченням. Також 

ідентифікація середньої довжини циклу дозволяє підвищити точність 
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прогнозування за моделями, які враховують циклічну складову, наприклад, 

адаптивна модель Хольта-Вінтерса.  

Ідентифікація квазіциклів також реалізується аналізом кривої V -

статистики, яка виражається залежністю Vτ  від ( )lg τ , де 
R

V
S
τ

τ
τ

=
τ

. Зростання 

V-статистики при збільшенні числа спостережень вказує на персистентність 

поточної ділянки ряду, а стабілізація – на появу білого шуму. Зміна поточної 

тенденції може вказувати на завершення квазіциклу.  

Розглянемо процедуру фрактального аналізу на фактичних даних. Нехай 

задано часові ряди потреби в трудових ресурсах (електриків 5-го розряду) та 

потреби в матеріальних ресурсах (цеглі в тис. од.). Виконаємо їх фрактальний 

R/S-аналіз. Спочатку проведемо логарифмічну фільтрацію цих часових рядів 

(рис. 1, рис.2) за формулою 
( )
( )

1i
i

i

lg x
x

lg x
+= . Потім побудуємо V-статистику та 

ідентифікуємо середні довжини квазіциклів. На рис. 3 та рис.4 зображені 

графіки R/S- та H-траєкторій відповідно часових рядів потреб в трудових та 

матеріальних ресурсах. На рис. 5 та рис.6 зображені графіки V-статистики для 

вхідних часових рядів. Також на графіка зображені плинні середні кривої 

статистики з періодами 5 та 20, які дозволяють оцінити  момент перелому 

кривої при її візуальному аналізі. 

 

Рис. 1. Графік часового ряду потреби в трудових ресурсах  після 

логарифмічного фільтрування 
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Рис. 2. Графік часового ряду потреби в матеріальних ресурсах після 

логарифмічного фільтрування 

 

Рис.3.R/S- (чорним кольором) та H- (сірим) траєкторії для часового ряду 

потреби в трудових ресурсах 

 

Рис. 4.R/S- (чорним кольором) та H- (сірим) траєкторії для часового ряду 

потреби в матеріальних ресурсах 

 

Рис. 5.Графік V-статистики та плинних середніх для часового ряду потреби в 

трудових ресурсах 
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Рис. 6.Графік V-статистики та плинних середніх для часового ряду 

потреби в матеріальних ресурсах 

 
З рис. 5 та 6 видно, що для часового ряду потреби в матеріальних 

ресурсах середня довжина квазіциклу оцінюється візуально на рівні 10, бо якщо 

( )lg 1τ = то 10τ =  (крива V-статистики змінює тенденцію в точці ( )lg 1τ = , 

«довга» плинна середня з періодом 20 перетинає «коротку» плинну середню з 

періодом 5 зверху вниз). Результат обрахунків було використано далі при 

побудові моделі прогнозування Хольта-Вінтерса, а саме: при встановленні 

значення довжини циклу, 10λ = . Для часового ряду потреби в трудових 

ресурсах складно візуально оцінити середню довжину квазіциклу, тому 

необхідно провеcти додатковий аналіз: побудувати сімейство часових рядів, які 

утворюються з даного ряду методом плинного вікна та ідентифікувати для них 

на основі поведінки V-статистики довжину квазіциклу. Результатом буде 

гістограма розподілу довжин циклів для даного сімейства часових рядів (рис. 

7). На основі даної гістограми можемо зробити висновок, що оскільки медіана 

для даної вибірки рівна 18, значення довжини квазіциклу рівне відповідно 18. 

 

Рис. 7. Гістограма розподілу довжин квазіциклів для сімейства рядів, яке 

побудоване на основі часового ряду потреби в трудових ресурсах 

 
Для часового ряду потреби в трудових ресурсах значення показника 

Херста рівне 0.521H = , а для часового ряду потреби в матеріальних ресурсах 

0.647H = , тобто обидва ряди персистентні. Слід відмітити, що в будівельному 

процесі важливо динамічно відслідковувати зміну показника Херста. Тому 

окрім графіків R/S- та H-траєкторій будують графіки поведінки показника 
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Херста в динаміці (рис. 8 та рис. 9). На цих рисунках по осі кординат вказані 

значення H , а по осі абсцис – точки часових рядів, в яких цей показник 

розраховувався (обиралися ділянки з 350 точок). 

 
Рис. 8.Графік зміни показника Херста в динаміці для часового ряду 

потреби в трудових ресурсах 

 
Рис. 9. Графік зміни показника Херста в динаміці для часового ряду 

потреби в матеріальних ресурсах 

Висновок. Запропонована бінарна система ресурсного забезпечення 

будівництва, яка дозволяє динамічно в інтерактивному режимі здійснювати 

управління ресурсним забезпеченням, а також на основі отриманих даних 

проводити коригування календарних графіків виконання робіт.  

Запропонована нечітка багатокритеріальна експертна система для 

оцінювання ефективності управління ресурсним забезпеченням в будівництві, що 

дозволяє шляхом нечіткого виводу сформувати пропозиції підприємству щодо 

збільшення ефективності від використання і розподілу потоків ресурсів. 

Результати застосування даної підсистеми в рамках бінарної системи 

ресурсного забезпечення будівництва дозволяє провести ефективне планування 

і прогнозування потреби в ресурсах і, як наслідок, сформувати календарні 

графіки виконання будівельних робіт. 
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Д.В.Дубинин 

Метод оценки эффективности использования ресурсов строительства 

В статье проведен анализ общего состояния ресурсного потенциала и 

управления ресурсным обеспечением строительства, проводится оценка 

эффективности использования ресурсов, прогнозирования ресурсных потоков, 

планирование ресурсного обеспечения, 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и 

синтез, выборочные наблюдения - для получения данных по ресурсному 

обеспечению строительства, системный подход (при установлении 

взаимосвязи составляющих механизма ресурсного обеспечения строительного 

предприятия), фрактальный анализ, адаптивные модели. 

Ключевые слова:строительство, управление ресурсами, прогнозирование, 

экспертная система, ресурсное обеспечение, ресурсные потоки. 
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Method of evaluating the effectiveness of use of resources construction. 

The article analyzes the general state of the resource potential and 

management of resource maintenance of construction, an evaluation of the efficiency 

of resource use, prediction of resource flows, resource planning. 

The study used the following methods: analysis and synthesis, sample surveys - 

to get the data of the supply of construction, a systematic approach (in establishing 

the relationship components of the mechanism of resource maintenance of building 

enterprise), fractal analysis, adaptive model. 

Keywords:building, resource management, forecasting, expert system, 

resource software, resource flows. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ СИСТЕМІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Проаналізовано основні загрози системі економічної безпеки будівельних 

підприємств. Всі загрози за сферою їх виникнення ідентифіковані як зовнішні 

та внутрішні. Також окремо згруповані ті загрози, котрі будуть притаманні 

системі економічної безпеки будь-яких підприємств не залежно від сфери їх 

діяльності й ті, які будуть властиві лише будівельним організаціям. 

Ключові слова:внутрішні загрози, зовнішні загрози, джерело, система 

економічної безпеки, будівельне підприємство 
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Актуальність. Формування системи економічної безпечної безпеки 

будівельного це складний процес, який передбачає узгодження організаційних, 

економічних, технологічних, управлінських та інших заходів, котрі покликані 

протидіяти можливим загрозам діяльності суб’єкта господарювання. Всі 

загрози діяльності будівельного підприємства та системі його економічної 

безпеки можна розділити на зовнішні та внутрішні, тобто ті котрі виникають за 

межами підприємства та не залежать жодним чином від суб’єкта 

господарювання й ті, на які організація може здійснити прямий вплив. Не менш 

важливим є поділ загроз на основі ресурсно-функціонального підходу 

відповідно до функціональних складових економічної безпеки будівельного 

підприємства. Також, всі загрози системі економічної безпеки будівельного 

підприємства можна класифікувати на ті, які притаманні будь-яким суб’єктам 

господарювання не залежно від галузі діяльності, та ті, які властиві лише 

будівельним підприємствам та визначаються особливостями його діяльності. 

Останні дослідження. Питання загроз, котрі виникають перед 

економічною безпекою діяльності суб’єктів господарювання або системою 

економічної безпеки досліджували такі науковці як М. Бендиков [1],  

І. Манцуров та О. Нусінова [2], О. Молодецька [3], О. Ареф’єва [4],  

В. Ортинський [5], О. Орлик [6], З. Якубович [7] та ін. При цьому, питання, 

котрі присвячені диференціації загроз системі економічної безпеки будівельних 

підприємств розглянуті в роботах таких вчених як В. Андрієнко [8], О. Молодід 

[9], М. Чорна та І. Пірятинська [10], К. Карпова [11], Н. Паліга та Ю. Світлична 

[12] тощо. 

Дана стаття має на меті визначення внутрішніх та зовнішніх загроз 

системі економічної безпеки будівельних підприємств та визначення впливу 

ідентифікованих загроз на безпосередню діяльність будівельних організацій. 

Виклад основного матеріалу. Визначимо ті загрози, які можуть постати 

перед будь-якими підприємствами не залежно від сфери їх діяльності. Спочатку 

розглянемо ті загрози, котрі залежать від керівництва та засновників 

підприємства, зокрема будівельного. Варто погодитися з думкою А. Андрощука 
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[13], який на основі аналізу статистичних даних, визначив, що більше 75 % всіх 

збитків підприємство отримує від дії «людського фактору», тобто через пряму 

або опосередковану дію власних працівників у певних незаконних діях. На нашу 

думку, даний вид проблем несе у собі більшу загрозу діяльності підприємства 

порівняно із зовнішніми, оскільки вони будуть притаманні виключно одному 

суб’єкту господарювання. Даний факт може відкинути підприємство далеко 

назад по відношенню до його найближчих конкурентів на ринку. 

Ідентифікуємо найбільш типові загрози системі економічної безпеки 

будівельних підприємств, які віднесено до категорії внутрішні неспечифічні. 

1. Некомпетентний менеджмент. Керівні посади на підприємстві мають 

займати особи, котрі мають значний досвід у конкретній галузі, при чому не 

лише теоретичний (набутий під час навчання), але і практичний. Бажано, щоб 

керівник був особисто зацікавлений в розвитку підприємства за рахунок участі 

в статутному капіталі підприємства або через виплату премій за успішну 

діяльність організації. 

2. Відсутність стратегії розвитку підприємства. «Рух за течією» для 

підприємства без чітко означених об’єктивно досяжних цілей діяльності, 

зазвичай, призводить до занепаду підприємства та його ліквідації. З іншого 

боку стратегія підприємства може мати занадто популістський характер, що у 

свою чергу теж часто призводить до зворотного ефекту – тобто переоцінка 

можливостей організації може спричинити занепад суб’єкта господарювання. 

3. Недостатній рівень трудової дисципліни. Дана загроза може значно 

вплинути як на якість виконання будівельних робіт, так і на строки їх 

виконання.Сукупність таких факторів в комплексі призводить до фінансових 

втрат у вигляді пені та / або неустойок перед замовником або ж затягування 

виконання будівельних робіт. 

4. Розголошення комерційної таємниці. Доступ сторонніх осіб до 

інформації, яка носить конфіденційний характер, щодо поточної діяльності 

будівельного підприємства та його планів несе в собі ризик не реалізації 

будівельного проекту. Даний ризик ґрунтується на можливості використання 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 33, 2015 
 

179 

конфіденційної інформації конкурентами та пропозицій замовниками виконати 

проект за в коротші строки або за менші кошти. 

5. Відтік кваліфікованих кадрів, плинність кадрів. Дана проблема 

пов’язана з бажанням персоналу заробляти більше, а від так не маючи моральної 

та / або матеріальної мотивації з боку керівництва висококваліфіковані працівники 

змінюють місце роботи або починають власну справу. 

6. Старіння кадрів. Проблема пов’язана з небажання молоді пов’язувати 

себе з виробничими галузями та тією роботою, де потрібно виконувати тяжку 

фізичну працю. Відсутність контролю з боку кадрової служби за середнім віком 

виробничого персоналу може в певний момент може спричинити неможливість 

виконати окремі види будівельних робіт. 

7. Нещасні випадки під час виробничого процесу. Загрози такого типу 

пов’язані з додатковими матеріальними витратами, які, з одного боку, потрібно 

виплатити постраждалому працівнику, а з іншого – сплатити штрафи до 

держаних цільових фондів. 

8. Крадіжки та шахрайство. Залежно від обсягів даний вид загроз може 

нести в собі як серйозні перепони для діяльності суб’єкта господарювання, так і 

незначне зниження обсягів активів підприємства. У будь-якому випадку, факти 

незаконного заволодіння майном підприємства повинні бути мінімізованими на 

підприємстві. 

9. Моральне старіння техніки та технологій, що використовуються під 

час виконання робіт. Відсутність вільних коштів та інвестицій для оновлення 

парку машин та обладнання на підприємстві унеможливлює виконання робіт, 

котрі відповідають передовим вимогам будівельного ринку. 

Вказаний перелік загроз є не повним, його можна доповнити наприклад 

такими, як відсутність або слабкі гарантії щодо вирішення соціальних проблем 

працівників, відмова від проходження підвищення кваліфікації окремими 

працівниками, низька віддача працівників тощо. 

Далі, на нашу думку, необхідно розглянути загрози, котрі можуть 

виникнути перед будь-якими суб’єктами господарювання не залежно від галузі 
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діяльності в Україні, але які при цьому не залежать від волі керівництва 

підприємства. Тобто, дані загрози можна віднести до зовнішніх по відношенню 

до системи економічної безпеки будівельного підприємства. Варто зауважити, 

що на думку Лічман Т.В. [14], саме загрози зовнішнього характеру несуть для 

підприємств будь-яких галузей, у тому числі й будівельної, найбільшу загрозу. 

Це пов’язано з тим, що їх важко передбачити, а тому і вкрай важко віднайти 

ефективні контрзаходи у короткі строки. На нашу думку, дана теза є 

суперечливою, оскільки дійсно даний вид загроз передбачити менеджменту 

підприємства важко, але в подібних умовах функціонує не лише окрема 

організація, але і вся галузь в цілому. Тому кроки, щодо пошуку шляхів виходу 

з кризи залежать виключно від управлінських можливостей та умінь 

керівництва конкретного підприємства, що у свою чергу відноситься до 

внутрішніх загроз діяльності суб’єкта господарювання. 

1. Рейдерські захоплення підприємств. Дана загроза характерна для 

багатьох галузей, у тому числі й будівельної. Незаконна зміна керівництва 

зазвичай пов’язана з погіршенням конкурентної позиції на ринку суб’єкта 

господарювання та можливим невиконанням своїх зобов’язань як перед 

замовниками, так і постачальниками. 

2. Зміни законодавства. Подібні загрози виникають перед суб’єктами 

господарювання різних галузей, у тому числі й будівельної, та можуть бути 

пов’язані зі збільшення податкового навантаження на підприємство або різка 

зміна умов господарювання, до якого менеджмент може бути не готовий. У 

більшості випадків організація потребує додаткових коштів на адаптацію до 

подібних змін або ж несе додаткові втрати через збільшення податкових ставок 

або відтік інвесторів будівництва. 

3. Різке погіршення макроекономічних показників (зростання темпів 

інфляції, облікової ставки НБУ, валютних курсів по відношенню до 

національної валюти тощо). Даний вид загроз характеризується, в результаті, 

зменшенням купівельної спроможності населення, збільшенням ціни кредитних 

коштів на зовнішніх ринках тощо. Таким чином, відбувається відтік живих 
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грошей з галузі, що в свою чергу призводить до спаду обсягів будівельного 

виробництва. 

4. Зміна ринкової кон’юнктури. Оскільки виконання будівельних робіт є 

тривалим процесом, який займає дуже часто не один календарний рік, тому 

визначити попит на будівельну продукцію на момент введення об’єкта в 

експлуатацію не завжди можливо. Дана загроза несе в собі ризик не просто 

отримання меншого прибутку підприємством, порівняно із запланованим, але й 

можливо повну втрату вкладених коштів у проект. 

5. Корупція. Будівельні підприємства України під час здійснення своєї 

господарської діяльності часто стикаються з проблемою корупції. Вказана 

проблема вникає як на стадії введення об’єкта в експлуатацію, так і під час 

процедур погодження проектної документації та відведення земельної ділянки 

для будівництва. Наявність додаткових неофіційних витрат змушують 

власників будівельних підприємств йти на протиправні дії, щоб виконати 

зобов’язання, котрі взяті перед замовниками в обумовлені строки. 

Окрім зазначених вище загроз додатково існують загрози, котрі важко 

розмежувати як внутрішні або зовнішні, оскільки вони з одного боку 

визначаються умовами функціонування підприємства, а з іншого – певними 

зовнішніми чинниками. До таких загроз можна віднести: 

1. Вибір ненадійних контрагентів. Співпраця з контрагентами значною 

мірою впливає на можливість своєчасно виконати власні зобов’язання перед 

замовником та оплатити рахунки постачальників. Якщо існують контрагенти яких 

неможливо швидко замінити, а від їх діяльності залежить якість та швидкість 

виконання робіт, то будівельне підприємство повинно мати фінансові та технічні 

гарантії виконання зобов’язань такими контрагентами. А сам факт можливості 

«ненадійності» контрагента – це загроза, котра жодним чином не залежить від 

підприємства або його менеджменту. Таким чином, ненадійні контрагенти 

можуть стати причиною нестабільних поставок матеріалів для виконання 

виробничого процесу або неукомплектованості таких поставок. 
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2. Висока технологічність виробництва. Потреба у залученні сучасних 

техніки та технологій викликають необхідність придбання такого обладнання а 

при умові відсутності фінансових можливостей – отримання її в оренду або 

лізинг. При необхідності купівлі обладнання виникає проблема додаткового 

залучення коштів або одномоментного виведення значної суми обігових 

коштів, що зменшує ліквідність підприємства. З іншого боку – можлива оренда 

або лізинг, котрі визначають зовнішніми факторами. За таких обставин спершу 

виникає проблема пошуку вільного обладнання, котре потрібне в конкретний 

момент часу, а потім потреба у своєчасній сплаті орендних платежів за 

використання такого обладнання. Не здійснення таких платежів може 

призвести до вилучення техніки, котра потрібна у визначений момент часу. 

Далі розглянемо ті загрози, які визначаються специфікою будівельного 

ринку. Тобто загрози, котрі будуть притаманні лише системі економічної безпеки 

будівельних підприємств на основі особливостей такого виду підприємств: 

1. Сезонність визначає види робіт, котрі можливо та допустимо 

виконувати у певний період року та за конкретних погодних умов. Несприятливі 

погодні умови можуть призвести до збільшення тривалості будівництва або 

потреби у залученні додаткових працівників, щоб роботи були виконані в строк. 

2. Унікальність будівельного об’єкту породжує його обмежене 

використання (наприклад, якщо зводиться школа то на кінцевому етапі вона не 

може бути перепрофільована в житловий будинок або промисловий об’єкт), а 

кінцевий власник / користувач, зазвичай, визначений заздалегідь.  

3. Високі тривалість та вартість зведення будівельного об’єкта між 

собою тісно пов’язані та  викликають потребу в залученні додаткових коштів за 

рахунок кредитування замовника або безпосереднього виконавця робіт. У 

результаті відбувається здорожчання будівельного об’єкта для кінцевого 

споживача, що в результаті зменшує кількість потенційних покупців. Ще 

однією проблемою, котра пов’язана зі значним терміном будівництва об’єкта 

може бути невідповідність результату будівництва сучасним вимогам ринку. 
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4. Відсутність постійного місця виконання будівельних робіт зумовлює 

потребу в адаптації працівників, техніки та технології до конкретних умов 

виконання будівельних робіт на визначеному майданчику. Дані проблеми 

призводять в основному до збільшення вартості виконуваних будівельних робіт. 

5. Можливість використання будівельної продукції за місцем її 

виробництва створюють умови обмеженого попиту на будівельну продукцію за 

територіальною ознакою. Таким чином, обмежується коло потенційних 

користувачів вказаної продукції. 

6. Задіяння значної кількості підрядників дуже часто пов’язано з 

виникненням дефектів виконання робіт та браку, у тому числі й прихованих, 

котрі можуть бути виявлені лише з часом. При цьому, знову з’являється ризик, 

пов’язаний з потенційною ненадійністю обраних контрагентів та імовірністю 

невиконання ними взятих на себе зобов’язань. 

7. При виконанні будівельних робіт за державні кошти відбувається 

погодження ціни з державними органами влади. Так, виникає необхідність у 

обґрунтуванні виконання кожного виду будівельних робіт, їх тривалості та 

вартості. Незгода експерта з розробленим кошторисом може призвести до 

значного зменшення фінансування робіт. 

8. Будівництво як ліцензійний вид діяльності пов’язаний із загрозами 

адміністративного тиску на керівництво підприємства як з боку посадовців так і 

конкурентів. Окрему увагу потрібно приділити загрозі адміністративного тиску, 

котра виникає в результаті діяльності власного персоналу.  

9. Наявність жорстко регламентованих умов будівництва викликають 

потребу в наявності висококвалфікованого персоналу, котрий має практичний 

та теоретичний досвід реалізації проектів, які виконує підприємство. Наявність 

комплексу програмних продуктів, за допомогою яких проводиться обчислення 

складних формул для визначення різного роду навантажень. З іншого боку, 

нормативні значення певних показників для окремих об’єктів з часом можуть 

підлягати коригуванню центральними органами влади за рекомендаціями 

провідних наукових установ. У результаті правильні обчислення та проектні 
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рішення, котрі були закладені на первинному етапі можуть виявитися такими, 

що не відповідають вимогам сучасних нормативних документів. 

10. Концентрація значних замовлень у руках великих будівельних 

компаній призводить, певною мірою, до монополізації ринку будівельних 

послуг. Великі будівельні підприємства за рахунок меншого виробітку, 

порівняно з середніми та малими суб’єктами господарювання, можуть 

запропонувати меншу ціну на свої послуги, а від так мають більші шанси на 

отримання замовлення. Дана ситуація є загрозою для існування малих та 

середніх підприємств. 

Наведені переліки загроз системі економічній безпеці будівельних 

підприємств є далеко не повним та можуть бути розширені при більш детальному 

аналізі конкретного суб’єкта господарювання. 

Висновки. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози системі 

економічної безпеки будівельних підприємств, які класифіковані на загальні, 

тобто ті котрі притаманні будь-яким суб’єктам господарювання, та спеціальні – ті, 

які визначаються особливостями діяльності будівельних організацій. Також, 

встановлено вплив зазначених загроз на діяльність суб’єкта господарювання. 
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А.О. Кушнирук  

Идентификация внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности строительных предприятий 

Проанализированы основные угрозы системе экономической 

безопасности строительных предприятий. Все угрозы по сфере их 

возникновения идентифицированы как внешние и внутренние. Также отдельно 

сгруппированы те угрозы, которые будут присущи системе экономической 

безопасности любых предприятий независимо от сферы их деятельности и 

те, которые будут присущи только строительным организациям. 

Ключевые слова:внутренние угрозы, внешние угрозы, источник, 

система экономической безопасности, строительное предприятие 

 

A. Kushniruk 

Identification of internal and external threats economic security construction 

companies 

Analyzed the main threats to the economic security of the system construction 

companies. All threats of their area of origin identified as internal and external. Also 

individually grouped the threats that are inherent in the system of economic security 

of any enterprise, regardless of the scope of their activities and those that are unique 

to the construction companies. 

Keywords:insider threats, external threats, the source, the system of 

economic security, construction company 
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ОЦІНКА РИЗИКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯОРГАНІЗАЦІЙНО-

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

У статті здійснено огляд підходів та методів оцінки ризиків будівельного 

процесу, що дозволить здійснювати формування комплексної збалансованої 

політики управління організаційно-технологічною надійністю будівництва. 

Розглянуті теоретичні підходи до визначення ризиків, основні заходи, 

реалізація яких необхідна під час формування системи мінімізації ризиків. 

Ключові слова:будівництво, ризик, організаційно-технологічна 

надійність, будівельний процес, проект. 

 

Вступ. Планування організаційних заходів будівництва завжди пов’язане 

зі значною невизначеністю ситуації та поведінки людей в майбутньому. Від 

цього походить високий рівень імовірності невиконання інвестиційної 

програми з тих або інших причин. Під ризиком будемо розуміти можливість 

нездійснення запланованих цілей (відхилення термінів виконання робіт від 

планових, збільшення вартості, порушення технології будівництва, зменшення 

якості або отримання грошових збитків). Ризик характеризується тим, що 

кожна дія призводить до одного з множини результатів, при чому кожен 

результат має свою, визначену експертним шляхом або розраховану, 

імовірність появи. Ризик потрібно заздалегідь оцінювати, розраховувати і 

планувати під час розробки програми розвитку.  

Аналіз досліджень і публікацій.Враховуючи актуальність завдання з 

управління ризиками будівництва та управління його надійністю, цьому 

питанню у своїх працях приділяли увагу наступні вчені: А.Н. Асаул, М.Хаммер, 
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Дж.Чампі, Т.Девенпорт, Дж.Шорту Р.Манганеллі, М.Клайн; Д. Стоддарт, 

Л.Ендрюс, М.Робсон, Ф. Уллах, Дж.Мартін, Г.В. Лагутін, О.А. Тугай, 

С.А.Ушацький, Р.Б. Тян, А.В. Шпаков та інші.  

Аналізом науково-технічної літератури  встановлено, що незважаючи на 

досить  широке опрацювання проблем забезпечення організаційно-

технологічної надійності будівництва та оцінки ризиків зарубіжними та 

вітчизняними вченими, питання комплексної оцінки ризиків будівельного 

процесу потребує подальшої розробки. 

Постановка завдання. Завданням статті є аналіз існуючих підходів до 

оцінки ризиків будівництва та узагальнення інформації щодо їх упередження, 

зменшення або подолання. 

Основна частина.Так як ризик приймає форму відхилення від очікуваної 

величини, то є можливість математичного розрахунку ступеня зміни, тобто 

самого ризику. Для прийняття рішення про реалізацію будь – якого заходу, з 

урахуванням ризику, потрібно мати таку інформацію: 

1.середне очікуване значення досягнення результату (х сер): 

х сер = ∑ хі* рі ;  де х сер – математичне очікування (очікуваний ефект від 

реалізації заходу); 

х і – значення ефекту (прибутку, доходу і т.д.) в кожному випадку; 

р і    - імовірність появи випадкової величини. 

2. показники, що характеризують мінливість можливого результату. 

Ними  можуть бути середньоквадратичне відхилення(σ) і коефіцієнт варіації(γ):  

σ = √ D(х); де D(х) = ∑ р і *(х і – х сер) - дисперсія 

γ = σ/ х сер;   кожен з цих показників характеризує ризикованість окремого 

заходу, єдине, що коефіцієнт варіації є відносною величиною, тому на його 

розмір не впливають абсолютні значення показника, що досліджується. Він 

може приймати значення від 0 до 100%. 

Для визначення вищеназваних показників використовують статистичний, 

експертний, комбінований методи.  
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Статистичний – вивчається статистика прибутків і збитків, 

встановлюється величина і частота отримання ефекту від реалізації того чи 

іншого заходу, що мають місце на цьому чи аналогічному виробництві, на 

основі чого складається найбільш імовірний прогноз на майбутнє. Перевагою 

статистичного методу є простота математичного розрахунку, а головний 

недолік – необхідність великої кількості вихідних даних для одержання більш 

точного розрахунку. В деяких випадках, наприклад відсутність чи 

недостатність інформації про об’єкт, статистичний метод використовувати 

неможливо. Оцінка таких заходів проводиться експертним шляхом. 

Експертний метод може бути реалізований шляхом обробки думок 

досвідчених спеціалістів. Бажано, щоб експерти супроводжували свої оцінки 

даними про імовірність виникнення різних значень збитків в натуральному чи 

відносному вимірі. Метод, що оснований на використанні статистичного та 

експертного методів – комбінаторний. 

Програма матеріально-технічного постачання будівництва, з врахуванням 

ризику, розробляється в декілька етапів:  

1.Розробка заходів з подальшого розвитку; 

2. За допомогою статистичного і експертного методів виявлення, аналіз 

ризиків запропонованих заходів та  їх кількісна оцінка. 

Таблиця1  

Приклад оцінки комплексного ризику  реалізації будівельного процесу 

заходи 
Імовірність одержання результату 

х сер D(х) σ γ 
0,2 0,5 0,2 0,1 

А 100 150 180 230 154 1304 36,11 0,23 
Б 100 130 200 220 147 1681 41,00 0,28 
В 110 168 180 200 162 768 27,71 0,17 
Г 165 165 165 165 165 0 0 0 

 

З представлених результатів розрахунку видно, що заходи розподілились 

як по рівню очікуваного результату так і по ризикованості. Якщо ризик 

повністю відсутній, то показники D(х), σ, γ будуть дорівнювати 0. 
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3. Відбір і ранжування запропонованих заходів. 

Як приклад розглянемо вибір варіанту розвитку з урахуванням величини 

середнього очікуване значення досягнення результату (хсер) і 

середньоквадратичного відхилення(σ). При виборі з двох заходів А і Б можливі 

такі випадки розподілу показників: 1. хсер (А) = хсер (Б), σ(А) <σ(Б)  

2. хсер (А)> хсер (Б), σ(А) <σ(Б)  

3. хсер (А) > хсер (Б), σ(А) = σ(Б) 

4. хсер (А) > хсер (Б), σ(А)> σ(Б) 

5. хсер (А) < хсер (Б), σ(А)< σ(Б) 

В 1 - 3 випадках обирається захід А, при випадках 4 та 5 рішення про 

вибір заходу залежить від ставлення до ризику. Зокрема захід А в четвертому 

випадку забезпечує вищий середній прибуток, але й рівень ризику є більшим. 

Отже проводимо відбір заходів. (табл..2). 

Таблиця 2 

Ранжування заходів з мінімізації ризику за їх результативністю 

заходи х сер σ 
Г 135 0 
В 162 27,71 
А 154 36,11 
Б 147 41,00 

 

Захід В має найбільшу прибутковість при найменшому ступеню ризику з 

трьох заходів А, Б і В, отже  він приймається в склад програми першим. Захід А  

має більшу ефективність і менший ступінь ризику чим  Б, отже в складі  ІП він 

реалізується перед ним. Захід Г має найменшу прибутковість, але і найменший 

ступінь ризику, отже він приймається в складі ІП в залежності від схильності до 

ризику особи, що приймає рішення. Шляхом здійснення комплексу заходів 

ризик може бути зменшений, але повністю його подолати не можна.  

Серед заходів по зменшенню ризику виділяють:[4-6]  - ухилення від 

ризику. Це відмова від здійснення заходів або проектів, що пов’язані з 

ризиками; 
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- передача ризиків. Основний спосіб – укладання договорів на 

постачання, оренду, факторинг і т.д.; 

- розподіл і диверсифікація ризиків – використання альтернативних 

можливостей для отримання доходів і участі в бізнесі; 

- об’єднання ризиків – залучення інших партнерів, що мають додаткові 

ресурси або володіють інформацією; 

- лімітування ризиків. Встановлення на підприємстві системи обмежень, 

що допомагає зменшити ступінь ризику (строків, витрат, інвестицій і т.д.); 

- резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 

- локалізація і попередження ризиків. Локалізація – створення 

спеціальних підприємств, чи підрозділів, які  займаються управлінням 

ризикованими проектами. Попередження ризику – маркетингові дослідження, 

моніторинг зовнішнього середовища; 

- компенсація ризиків. Використовують різні види фінансових гарантій, 

страхування і хеджування; 

Послідовність управління ризиками при розробці інвестиційної програми 

може бути такою : 

1. Вибір методів дії на ризик, прийняття рішення про управління ризиком. 

2. Затвердження заходів по управлінню ризиком в складі інвестиційної 

програми.  

Висновки. Аналіз та узагальнення підходів до оцінки ризиків та 

надійності будівельного процесу дозволить учасникам будівництва розробляти 

власні програми з упередження ризиків, зменшення відмов, що підвищить 

надійність будівельного процесу. Запропонована система оцінки надійності та 

ризиків може бути застосована при оцінці ризиків реалізації будь-яких 

будівельних проектів. 
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Оценка рисков и обеспечение организационно-технологической 

надёжности реализации строительных проектов 

В статье сделан обзор подходов и методов оценки рисков строительного 

процесса, что позволит осуществлять формирование комплексной 

сбалансированной политики управления организационно-технологической 

надежностью строительства. Рассмотрены теоретические подходы к 

определению рисков, основные мероприятия, реализация которых необходима 

при формировании системы минимизации рисков. 

Ключевые слова:строительство, риск, организационно-

технологическая надежность, строительный процесс, проект. 
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projects 

The article provides an overview of approaches and methods for risk 
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balanced policy of organizational and technological reliability of building. The 

theoretical approaches to the definition of risk, the main activities, the 

implementation of which requires the formation of a system to minimize risks. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ 

 

Визначено, що з урахуванням європейського вектору розвитку України, є 

актуальним створення законодавчого та нормативного підґрунтя для 

застосування форм будівельних контрактів, зрозумілих та звичних для 

європейського інвестора. Перелічені основні функції учасників будівництва. 

Визначено можливе місце та роль інженера-консультанта в будівельній 

практиці України при застосуванні різних організаційних форм управління 

будівництвом. Залучення замовником інженерів-консультантів має 

здійснюватись на конкурсній основі. З метою науково-методичного 
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забезпечення замовника в цьому процесі мають бути розроблені типові вимоги 

до інженерів-консультантів для різних видів контрактів. 

Ключові слова: модернізація, процеси організації будівництва, FIDIC, 

інженер-консультант, організаційні форми управління будівництвом 

 

Постановка проблеми. Міжнародні фінансові інституції, як наприклад 

ЄБРР, Світовий банк, при інвестуванні в інвестиційно-будівельні проекти в 

Україні вимагають, щоб контракти на будівельний підряд були укладені з 

використанням типових проформ Міжнародної асоціації інженерів-

консультантів (FIDIC), основним суб’єктом яких часто виступає Інженер-

консультант [1]. 

Україні відсутнє розуміння, визначення того ким є такий суб’єкт – 

учасник інвестиційно-будівельного процесу, які його функції, повноваження. 

Внаслідок цього не розвивається ринок Інженерів-консультантів в Україні. Для 

реалізації Міжнародних контрактів незважаючи на наявність відповідних 

вітчизняних фахівців та їх високу кваліфікацію залучають іноземні компанії. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Модернізація процесів 

організації будівництва неможлива без розвитку нових форм організаційних 

структур управління будівництвом. Цій тематиці присвячена значна кількість 

наукових праць вітчизняних та зарубіжних фахівців. В останні роки особлива 

увага науковців присвячена дослідженню діяльності інжинірингових компаній. 

Зважаючи на те, що інститути інженера-консультанта є нерозвинутим в 

Україні, публікації, які б висвітлювали місце та роль цього учасника 

будівництва саме в українських реаліях, майже відсутні. 

Метою статті є визначення можливого місця та ролі інженера-

консультанта в будівельній практиці України при застосуванні різних 

організаційних форм управління будівництвом. 

Виклад основного матеріалу. Досвід залучення інженерів-

консультантів до реалізації будівельних проектів свідчить, що додаткові 

витрати, пов’язані з діяльністю інженера-консультанта досягають 4—7 % від 
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кошторисної вартості. При цьому, ці витрати компенсуються економічним 

ефектом до 45 %, що дозволяє скоротити інвестиційний цикл і заощадити до 15 

% інвестицій замовника. Тобто в результаті діяльність інженера-консультанта 

дозволяє отримати загальну економію коштів замовника. 

Коло функцій інженера-консультанта досить широке і може включати 

окремі елементи проектування об'єкта, управління проектними роботами, 

включаючи вибір проектувальника; організацію та проведення тендерів на 

підрядні роботи; управління будівництвом; технічний та авторський нагляд; 

виконання функцій незалежного арбітра при вирішенні суперечок між 

сторонами тощо [3-4]. 

Відповідно до методології FIDIC інженер-консультант є незалежною 

стороною. 

Конкретний набор функцій, які виконує інженер-консультант при 

проектуванні та будівництві об’єкта залежить в першу чергу від умов 

будівельного проекту, особливостей об’єкту і вибраної Замовником 

організаційної форми управління будівництвом. 

До основних організаційних форм управління будівництвом, як правило, 

відносять: 

- Традиційний генпідряд; 

- Будівництво об’єкта «під ключ»; 

- Управління будівництвом. 

Така організаційна форма управління будівництвом передбачає створення і 

функціонування у замовника професійної Служби замовника, здатної 

виконувати увесь комплекс робіт пов’язаних з управління будівельним 

проектом. До основних функцій замовника при такій схемі відносяться: 

- ініціація проекту; 

- оформлення документів на землю та інших дозвільних документів; 

- обґрунтування та вибір організаційної форми управління 

будівництвом; 

- розробка бізнес-плану проекту; 
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- розробка тендерної документації; 

- розробка завдання на проектування або його погодження; 

- технічний контроль за виконанням робіт 

- забезпечення авторського нагляду та за необхідності науково-

технічного супроводу будівництва об’єкта; 

- фінансування реалізації всіх етапів проекту. 

Така організаційна форма управління будівництвом є переважною у 

випадках, коли замовник є професійним учасником ринку, оскільки створення 

та утримання Служби замовника потребує значних коштів.  

Залучення інженера-консультанта, як це характерно для європейських 

країн, доцільно у випадку, коли замовник виконує переважно функції інвестора, 

тобто його основним обов’язком є фінансування всіх заходів, пов’язаних із 

створенням об’єкту. Більшу частину своїх функцій він може делегувати 

інженеру-консультанту. 

При такій схемі до основних функцій замовника відносяться: 

• Ініціація проекту 

• Обґрунтування та вибір організаційної форми управління будівництвом 

• Вибір типу контракту 

• Бізнес-план 

• Погодження 

• завдання на проектування 

• Фінансування 

Інженер-консультант виконує наступні функції: 

• Розробка концепції об’єкту,  впровадження передових технічних 

рішень, обґрунтування та вибір організаційної форми управління будівництвом 

• Вибір типу контракту 

• Вибір майданчика для будівництва 

• Оформлення дозвільних документів та їх супровід 

• Підготовка вихідних даних для бізнес-плану 
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• Розробка тендерної документації, пошук та відбір потенційних 

підрядників 

• Технічний контроль за виконанням робіт (розробка завдання на 

проектування, контроль якості та строків виконання проекту, оптимізація 

проектних рішень, верифікація актів виконаних робіт, перевірка претензій 

підрядників щодо подовження строків робіт, збільшення вартості, 

інформування Замовника про можливість виникнення проблем та розробка 

заходів щодо їх усунення тощо). 

•  Підготовка документації для отримання дозволу  на введення об’єкту 

експлуатацію 

Необхідно відмітити, що інженер-консультант, згідно європейської 

практики та практики роботи в Україні, є в першу чергу інженером високого 

професійного рівня, здатного кваліфіковано і оперативно приймати необхідні 

рішення, вирішувати поточні технічні проблеми, що виникають на 

будівельному майданчику, беручи на себе відповідну відповідальність. Тому до 

його основних обов’язків, на нашу думку, відноситься технічний контроль за 

виконанням робіт, який включає розподіл та перерозподіл обсягів робіт за 

виконавцями,  контроль якості та строків виконання робіт,  верифікацію актів 

виконаних робіт (замовник не оплачує акти виконаних робіт без їх узгодження 

інженером-консультантом), перевірка претензій підрядників щодо подовження 

строків робіт, збільшення вартості, інформування Замовника про можливість 

виникнення проблем та розробка заходів щодо їх усунення тощо. Згідно з 

українським законодавством функція технічного нагляду за будівництвом 

здійснюється виключно замовником, а саме сертифікованим інженером 

технічного нагляду. На нашу думку, за умови наявності в штаті інженера-

консультанта сертифікованого згідно з українським законодавством фахівця 

відповідної кваліфікації, така функція могла би бути віднесена до Служби 

інженера-консультанта. Таким чином відпала б необхідність в розподілі 

повноважень та узгодженні дій між інженером технічного нагляду та 

інженером-консультантом. 
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Залучення інженера-консультанта в схемі «традиційного генпідряду» є 

доцільним у випадку, коли замовник не є професійним учасником будівельного 

ринку. Служба інженера-консультанта є мобільною і може легко адаптуватись к 

потребам будь-якого проекту. Участь інженера-консультанта в реалізації 

будівельного проекту іноді дозволяє замовнику зекономити значні кошти за 

рахунок оптимізації проектних рішень, зменшенню тривалості прийняття 

необхідних оперативних технічних рішень, забезпеченню виконання робіт в 

установлені строки тощо. 

Друга організаційна форма управління будівництвом – це «будівництво 

об’єктів під ключ». При цій схемі замовник фактично виконує роль інвестора. 

До його основних функцій відносяться розробка ретельної концепції об’єкта, 

підготовка вимог замовника, вихідних даних для проектування, вибір 

генпідрядної організації, яка запроектує та збудує об’єкт. За таких умов функції 

щодо управління будівництвом фактично покладаються на генпідрядника, а 

отже на наш погляд виходячи із поставлених нами задач дослідження, не 

доцільно окремо розглядати схеми «будівництво об’єктів під ключ» та 

«управління будівництвом». 

Реалізація цієї схеми також можлива як із залученням інженера-

консультанта так і без нього. ФІДІКом передбачені відповідні книги – Жовта 

книга передбачає залучення інженера-консультанта, Срібна – ні. 

При такій схемі замовник виконує наступні функції: 

• Ініціація проекту 

• Обґрунтування та вибір організаційної форми управління будівництвом 

• Бізнес-план 

• Розробка тендерної документації 

• Розробка завдання на проектування 

•  Погодження завдання на проектування  

• Технічний контроль за виконанням робіт 

• Забезпечення авторського нагляду 
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• Забезпечення НТС 

• Фінансування 

Інженер-консультант виконує такі функції: 

• Розробка концепції об’єкту,  впровадження передових технічних 

рішень. Обґрунтування та вибір організаційної форми управління будівництвом 

• Вибір майданчика для будівництва 

• Оформлення дозвільних документів та їх супровід 

• Підготовка вихідних даних для бізнес-плану 

• Розробка тендерної документації Пошук та відбір потенційних 

підрядників 

• Технічний контроль за виконанням робіт 

• Розробка тендерної документації для залучення субпідрядників Пошук 

та відбір потенційних субпідрядників 

• Технічний контроль за виконанням робіт 

• Підготовка документації для отримання дозволу  на введення об’єкту 

експлуатацію 

Будівельник-Генпідрядник  -  інжинірингова компанія виконує такі 

функції: 

• Розробка завдання на проектування, проектування 

• Технічний контроль за виконанням робіт, оптимізація проектних 

рішень 

• Отримання дозвільної документації Розробка тендерної документації 

для залучення субпідрядників 

• Авторський нагляд 

• Виконання підготовчих робіт 

• Розробка ППР Здійснення будівельних робіт 

• Підготовка документів для здачі об’єкта в експлуатацію 

Як і при традиційному ген підряді інженер-консультант, на нашу думку, 

має виконувати функції технічного контролю, передбачувати виникнення 
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технічно ризикованих ситуацій та розробляти заходи щодо їх уникнення. 

Функція щодо оптимізації проектних рішень має покладатись на генпідрядника, 

оскільки саме в цьому поєднанні можливості запроектувати, знаючи конкретну 

організацію, яка буде реалізовувати проект, її потужність, забезпеченість 

машинами, механізмами тощо і є перевага такого способу управління 

будівництвом. 

Інженер-консультант може виступати в таких проектах як технічний 

експерт, створюючи замовнику додаткову гарантію успішної реалізації проекту.  

Висновки: Залучення замовником інженерів-консультантів має 

здійснюватись на конкурсній основі, а отже з метою науково-методичного 

забезпечення замовника в цьому процесі мають бути розроблені типові вимоги 

до інженерів-консультантів для різних видів контрактів. 
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Определено, что с учетом европейского вектора развития Украины, 

является актуальным создание законодательного и нормативного основания 

для применения форм строительных контрактов, понятных и привычных для 

европейского инвестора.Перечислены основные функции участников 

строительства. Определено возможное место и роль инженера-консультанта 

в строительной практике Украины при применении различных 

организационных форм управления строительством. Привлечение заказчиком 

инженеров-консультантов должно осуществляться на конкурсной основе. 

Следовательно с целью научно-методического обеспечения заказчика в этом 

процессе должны быть разработаны типовые требования к инженерам-

консультантам для различных видов контрактов. 

Ключевые слова: модернизация, процессы организации 

строительства, FIDIC, инженер-консультант, организационные формы 

управления строительством 

 

О. V. Lylov 

Implementation of european experience of construction in ukrainian practice 

It was determined that in view of the European vector of Ukraine's 

development, is urgent creation of a legislative and regulatory basis for the use of 

forms of construction contracts, understandable and familiar to European investors. 

The main functions of the participants of construction are listed. It was identified 

possible place and role of a consulting engineer in the construction practice of 

Ukraine to the use of different organizational forms of construction management. 

Attracting customer consulting engineers should be on a competitive basis. Therefore 

the purpose of scientific and methodological support of the customer in this process 

should be developed standard requirements to consulting engineers for the various 

types of contracts. 

Key words: modernization, construction management processes, FIDIC, 

engineer-consultant, organizational forms of construction management. 
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може слугувати підставою для відмови у публікації. 
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5) текст статті із заголовками розділів (Вступ, Аналіз досліджень і публікацій, 

Постановка завдання, Основна частина, Висновки, Список літератури); 
6) анотація російською мовою (курсивом); 
7) анотація англійською мовою (курсивом). 
 
Оформлення статті 
1. Поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2см. 
2. Шрифт: TimeNewRoman, розмір – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5. 
3. Розділи статті виділяються напівжирним стилем. 
 
Оформлення списку літератури та бібліографічні посилання подаються відповідно до 

вимог ВАК України. 
 
Увага! Невідповідність оформлення статті наведеним вище вимогам може бути приводом 

відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові про рішення з приводу публікації. 
Редакція не рецензує подані матеріали, і, у випадку відмови в публікації, не повертає 
рукописи й не вступає в теоретичні дискусії. 

Автор не має права передавати в інші видавництва статтю, прийняту до друку редакцією 
та затверджену редакційною колегією. 

Статті за підписами авторів відображають їх власні погляди, що можуть не збігатися з 
позицією редакційної колегії. 

За точність даних та наведених цитат несе відповідальність автор статті. 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ 

УДК 340. 111.5(045) 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 
 

У статті визначаються організаційно-правові форми забезпечення державних 
інтересів. Автор робить висновок про те, що державні інтереси в організаційно-
правовому відношенні безпосередньо пов'язані із функціонуванням державного механізму, 
державного апарату, який і реалізує правотворчу, юрисдикційну, правоохоронну діяльність 
відповідно до власних повноважень. 

Ключові слова: організаційно-правова форма, державний механізм, державний 
апарат, державний інтерес. 

 
Структура статті: вступ, аналіз досліджень і публікацій з проблеми, постановка завдання, 

основний матеріал, висновки. 
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2010. – 544 с. 
 
P.А. Павленко 
Организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов 
В статье определяются организационно-правовые формы обеспечения 

государственных интересов. Автор делает вывод о том, что все государственные 
интересы в организационно-правовом отношении непосредственно связаны с 
функционированием государственного механизма, государственного аппарата, который 
и реализует правотворческую, юрисдикционную, правоохранительную деятельность в 
соответствии с собственными полномочиями. 

Ключевые слова: организационно-правовая форма, государственный механизм, 
государственный аппарат, государственный интерес. 

 
R. Pavlenko 
Legal forms of the state interests providing 
In the article some legal forms of the state interests providing are determined. The author gives 

a conclusion that state interests, in an organization and legal relation, are directly related to 
functioning of the state mechanism that realizes law-creation, jurisdiction and law-enforcement 
activity accordingly with own powers. 

Key words: legal form, the state mechanism, the state apparatus, the public interest. 
 



 

206 

Для нотаток 
  



 

207 

Для нотаток 
  



 

208 

Для нотаток 
 



 

209 

Наукове видання 
 
 
 
 
 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
БУДІВНИЦТВА  

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ  
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
Збірник наукових праць 

 
 

Випуск 33 
 

Затверджено ВАК України як фахове видання 

 
 

Редагування та коректура М.С. Степанової 
Комп’ютерне верстання Ю.Г. Томащука 

 
 
 
 
Підписано до друку  26.12.14.  Формат 60 × 84 1/ 16 

Ум. друк. арк. 12,09Обл.-вид. арк.13,0 
Тираж150прим. Вид. № 16/II-15Зам. № 80/1-15 
 
Видавець і виготовлювач  
Київський національний університет будівництва і архітектури  
 
Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680 
E-mail: red-isdat@ukr.net,  тел. (044)241-54-22, 241-54-87 
 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів 
Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р. 

 


