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СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЗСП (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА 

З ПРОДАЖУ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ) 

 

У статті розглянуто особливості соціально – відповідального бізнесу в 

умовах сучасного ринку. Розкрито концепцію та особливості сучасного 

маркетингу підприємств. Визначено збалансовану систему показників 

підприємства з продажу лакофарбової продукції у сфері соціальної – 

відповідальності. Проаналізовано особливості впровадження збалансованої 

системи показників на підприємстві будівельної галузі. 

Ключові слова: соціально – відповідальний маркетинг, соціально – 

відповідальний бізнес, збалансована система показників, підприємство, 

лакофарбова продукція. 

 

Вступ. Стрімкі зміни сучасного бізнес середовища вимагають від підпри-

ємств постійного розвитку та удосконалення існуючих технологій та практик 

управління. Однією з важливих тенденцій сучасності виступає посилена увага 

як з боку суспільства, так і з боку бізнесу – до соціальних проблем населення. 

Це знаходить прояв у поширенні концепції соціально-відповідальності, що 

ґрунтується на засадах акцентування на соціальних проблемах як споживачів, так і 

персоналу підприємства. Головна мета підприємницької діяльності – отримання 

прибутку – досягається через дослідження потреб потенційних та реальних по-

купців, виявлення суспільних інтересів і прагнення їх задовольнити. Ідея соціаль-

ної відповідальності стає невід’ємною рисою системи управління підприєм-

ницькою діяльністю в сучасній бізнесовій практиці передових країн світу. 

Поширення концепції соціально – відповідальності на підприємствах 
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України виступає однією із найважливіших складових необхідних масштабних 

соціально – економічних перетворень. Впровадження норм і правил 

цивілізованого бізнесу, втілення найкращих світових практик ведення 

підприємницької діяльності має стати основою бізнесової практики вітчизняних 

підприємств та сприяти піднесенню національної економіки. Оцінити ступінь 

втілення принципів соціальної відповідальності на підприємстві дозволяє такий 

інструментарій як збалансована система показників. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам соціально-відповідального 

маркетингу присвячені праці іноземних вчених: Ж.Ламбена, К.Келлера та 

інших. В українській економічній науці напрацьовано значний доробок у 

царині соціальної відповідальності, в складі якого можна виділити праці 

О.Грішнової, О.Каніщенко, Є.Савельєва, Ю.Саєнко, П.Орлової, А.Федорченко, 

А.Хамідової та інших. Водночас, проблеми становлення та особливості прояву 

концепції соціально-відповідального маркетингу ще потребують свого 

дослідження, у тому числі і в окремих галузях української економіки. 

Метоюєдослідження особливостей реалізаціїсистеми соціально – 

відповідального маркетингового управління на основі збалансованої системи 

показників на прикладі підприємства з продажу лакофарбової продукції.  

Основна частина. Поширення концепції соціальної відповідальності в 

сучасному бізнесі розширює його цільові пріоритети та місії за межі головної 

мети – отримання прибутку. Під соціально-відповідального маркетингом 

розуміється такий підхід, коли компанія поряд з дослідженням потреб потенційних 

та реальних покупців, виявляє суспільні інтереси і намагається їх задовольнити. 

Дана концепція означає, що конкурентні переваги отримує компанія, пропозиція 

якої найкращім чином відповідає потребам, існуючим у покупця, при цьому у 

своїй діяльності компанія враховує інтереси суспільства та задовольняє їх [1]. 

Головна ідея соціальної відповідальності набула завершеного вигляду 

декілька десятків років тому. Базуючись на перевазі спільних дій, було 

поставлено завдання розвитку принципів соціальної відповідальності бізнесу, 

забезпечення його участі у вирішенні найгостріших питань щодо глобалізації. 
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Таким чином, приватний бізнес, зміг би сприяти реалізації ідеї формування 

відкритої та стійкої глобальної економіки [1]. 

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – це відповідальне ставлення 

будь-якої компанії до своєї послуги або продукту, до споживачів, працівників, 

партнерів; активна соціальна позиція компанії, що зводиться до гармонійного 

співіснування, взаємодії та сталого діалогу із суспільством, а також приймання 

участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Як визначає А.М.Колот, 

« корпоративна соціальна відповідальність – це імплементований у 

корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань (здебільшого 

добровільних) перед працівниками, партнерами, державою, інститутами 

громадянського суспільства та суспільством у цілому» [1]. Таким чином, 

соціальна відповідальність — це концепція, що спонукає компанії враховувати 

інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності 

компанії на споживачів, працівників, стейкохолдерів та навколишнє 

середовище в усіх аспектах своєї діяльності [1;2]. 

У більшості країн світу соціально-відповідальна діяльність бізнесу є 

загальноприйнятою нормою, якої дотримується значна кількість великих, 

середніх та навіть малих компаній по всьому світу. В одних країнах вона 

інтегрована в громадську політику (Франція, Фінляндія, Данія, Швеція), в 

інших – соціально відповідальні практики є виключно прерогативами 

бізнесових компаній (Ірландія, Греція, Нідерланди). В Європейському Союзі 

основна роль СВБ базується на підтримці сталого розвитку компаній, що 

призводить до поліпшення ситуації на ринку праці, а також якості продуктів і 

послуг, що надаються компаніями [2]. 

Визнання необхідності втілення цієї концепції в життя на світовому рівні 

призвело до прийняття в рамках ООН Глобального договору. Глобальний 

договір – добровільна ініціатива, спрямована на сприяння соціальної 

відповідальності бізнесу й підтримку розв’язання підприємницькими колами 

проблем глобалізації та створення стабільнішої і всеосяжної економіки. [7]. Ця 

ініціатива була за початкова у 1999 році, вона відстоює принципи соціальної 
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відповідальності бізнесу для досягнення цілей ООН у 4 основних сферах: права 

людини, трудові відносини; навколишнє середовище та боротьба з корупцією. 

Всі компанії, що є учасниками Глобального договору, оприлюднюють в його 

мережі звіти про прогрес або соціальні звіти [7]. 

Якщо соціальна відповідальність інтегрована у всю діяльність організації і 

практикується в її відносинах, якщо відповідає чинному законодавству і міжна-

родним нормам поведінки, то вона виступає важливим чинником постійного 

розвитку не тільки бізнесової організації, а й всього суспільства, його здоров'я та 

добробуту. Результатом реального втілення концепції соціальної відповідальності 

в діяльності підприємства стає зростання довіри населення до нього і його 

продукції. У даному відношенні зростання довіри починає виступати сильною 

конкурентною перевагою, яка приносить додаткові економічні зиски [3]. 

Орієнтація підприємства на принципи соціальної відповідальності 

виступає вже ознакою його прагнень досягати не тільки короткострокових 

цілей максимізації прибутку, скільки - довгострокового стратегічного розвитку, 

забезпечення стійкості та конкурентоспроможності [3].  

У сучасних умовах ідея соціальної відповідальності стала невід’ємною ознакою 

системи управління підприємницькою діяльністю. Соціальна відповідальність має 

внутрішній (відповідальність перед своїми працівниками за забезпечення їх 

соціальних прав та інтересів) та зовнішній (відповідальність перед суспільством 

за якість, екологічність своєї продукції) аспекти. Однією з важливих складових 

зовнішнього аспекту соціальної відповідальності виступає маркетинг [3;4]. 

Маркетингова діяльність включає в себе такі напрями як оцінка 

можливостейі потреб ринку, розробка цінової і комунікаційної політики, аналіз 

конкурентногосередовища; планування системи просування та збуту продукції. 

Одним з основнихта найважливіших моментів маркетингової діяльності є реклама. 

Практика і теорія маркетингу постійно розвиваються просуваються, традиційні 

засоби доповню-ються новими інструментами впливу на різноманітні грані 

людської психології. Одним із найважливіших аспектів господарської 
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діяльності та її результатів стає їх екологічність, здійснення сприятливої дії на 

навколишнє середовище [4]. 

Спробуємо візуалізувати втілення концепції СВ на всі рівні 

маркетингового управління підприємством, що здійснює діяльність із реалізації 

будівельних матеріалів. Постачання будівельних матеріалів є важливою 

сферою забезпечення функціонування будівництва як базової складової 

життєзабезпечення населення. Зведення приміщень, в яких люди можуть жити, 

працювати, відпочивати тощо, має відповідати принципам екологічності, 

витривалості, збереження тепла, енергозаощадливості та іншим. Індустрія 

будівельних матеріалів в сучасних умовах дуже динамічно і стрімко 

розвивається, що знаходить прояв у появі якісно нових матеріалів і технологій [4]. 

Маркетингове управління діяльністю підприємства включає два рівні: 

рівень стратегічного та рівень тактичного (операційного) управління. До сфери 

стратегічного управління відноситься: визначення місії фірми, стратегії і 

напрямків діяльності, структура управління підприємством, ключових 

конкурентних переваг. На прикладному, тактичному рівні ці глобальні 

параметри реалізуються у процесі сегментування ринку, встановлення цілей і 

позиціонування у цільових сегментах, реалізації розроблених бізнес-стратегій  [5]. 

Долучення підприємства до принципів соціальної відповідальності на рівні 

стратегічного управління означає вибір соціально орієнтованих цілей. В якості 

місії важливим є вибір лише екологічно нешкідливих матеріалів і речовин. 

Досягнення конкурентних переваг на ринку має здійснюватися на засадах 

формування високої ділової репутації підприємства, чому сприятиме цілий 

комплекс чинників: довіра з боку споживачів та бізнес-партнерів, соціально-

орієнтоване управління своїм підприємством та персоналом; участь у соціально 

значимих акціях та процесах в суспільстві [5]. 

Розуміння сучасних реалій змушує бізнес-середовище вносити зміни у 

підходи щодо ролі маркетингу у системі економічної діяльності. До соціально 

відповідального маркетингу можуть відноситися стратегії фірм, що включають 

в себе різні програми і проекти, акції, що мають на меті охорону 
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навколишнього середовища, допомога у вирішенні інших соціально важливих 

питань. Зміст міжнародних нормативних документів чітко регламентує питання 

соціальної відповідальності та ті підприємства, які хочуть бути 

конкурентоспроможними не тільки в регіональному масштабі[5]. 

Визначені на стратегічному рівні цілі надалі реалізуються на тактичному 

рівні маркетингового управління підприємством. Сегментування попиту за 

видами продукції та потенційними споживачами дозволяє передбачити можливі 

ринки збуту і визначити відповідно них свої бізнес стратегії. Ефективним 

інструментом виявлення ефективності реалізації стратегії компанії, у тому числі і 

соціальної відповідальності, виступає збалансована система показників (ЗСП) [6]. 

Розроблений професорами Гарвардського університету Р.Капланом та 

Д.Нортоном ЗСП (BalancedScorecard – BSC) представляє собою систему оцінки 

та виміру досягнення цілей стратегії компанії. Особливістю цього підходу є те, 

що в контексті досягнення стратегічних цілей компанії здійснюється і 

синтезується оцінка різних аспектів діяльності підприємства. Згідно з підходом 

Р.Каплана і Д.Нортона, виділяються чотири ключові системи показників: 

фінанси, клієнти, персонал та внутрішні бізнес-процеси. По кожному з цих 

блоків формулюються цілі, проводиться SWOT-аналіз, визначаються 

показники, причинно-наслідкові зв’язки між всіма цілями та плановані заходи 

по досягненню поставлених цілей [6]. 

У загальній ЗСП виділяється також система ключових, найважливіших для 

підприємства показників (KeyPerformanceIndicators – KPI). Перевагою такого 

підходу є комплексність, адже увага акцентується не тільки на фінансових 

показниках, а й на інших важливих індикаторах. Більше того, всі показники 

розглядаються і аналізуються у взаємозв’язку та взаємозалежності, що дозволяє 

виявляти системні залежності, контролювати досягнення ключових цілей та 

приймати системні рішення [6]. 

Ця загальна конструкція може бути пристосована кожним підприємством 

відповідно до своїх характеристик та специфічних цілей. Обрання за основу 

свого функціонування концепції соціальної відповідальності має пронизувати 
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як загальну стратегію, так і всю оперативну діяльність підприємства. 

Застосування ЗСП дозволяє відстежувати процеси досягнення соціально 

важливих цілей як у зовнішній, так і у внутрішній діяльності підприємства [7]. 

На сьогодні активізується тенденція піклування про стан довкілля в зв‘язку 

із загостренням екологічних проблем, пов‘язаних із базовими потребами людини 

в якісній та чистій їжі, чистому довкіллі, які стають недостатньо задоволеними. 

Тому перспективним напрямом діяльності підприємств виступає проведення 

маркетингової політики щодо реалізації продукції, максимально сприятливої до 

навколишнього середовища та нешкідливої для людського організму. У цьому 

контексті важливим для підприємства є прийняття маркетингової стратегії, 

побудованої на принципах екологічності, та її реалізація на всіх етапах: розробки 

асортименту продукції, цінової політики, просування та збуту [7]. 

Виробництво та збут лакофарбових матеріалів (ЛФМ) є сферою, в якій, на 

перший погляд, важко ставити цілі, сумісні з екологією. Тим не менше, світ 

рухається до створення технологій і матеріалів, які здійснюють найменш 

негативний вплив на навколишнє середовище. З цієї точки зору серед двох 

основних груп лакофарбових матеріалів (ЛФМ) перевага надається саме водно-

дисперсійним матеріалам. Це зумовлено, у першу чергу, посиленням 

міжнародних обмежувальних вимог щодо вмісту летких органічних сполук 

(ЛОС). Так, в країнах ЄС прийняті Директиви 1999 та 2004 року, які 

обмежують вміст ЛОС в певних матеріалах, у тому числі в більшості ЛФМ. По-

друге, у складі водно-дисперсійних матеріалів відсутні органічні розчинники 

(толуол, ксилол, уайт-спіріт, ацетон), які негативно впливають на навколишнє 

середовище. По-третє, ця група ЛФМ характеризується зручністю у 

використанні, можливістю полімеризації при кімнатній температурі, високими 

експлуатаційними можливостями покриттів тощо [8]  

Спробуємо сформувати ЗСП для реалізації стратегії розвитку на засадах 

соціальної відповідальності для підприємства із збуту ЛФМ.  



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

10 

Фінанси. Цілі – досягнення стабільного фінансового стану на основі 

принципів активного маркетингу та соціальної відповідальності. Показники – 

високий рівень рентабельності; ріст обороту. 

Клієнти. Цілі – задоволення диверсифікованих потреб споживачів, 

пропозиція екологічної продукції; соціально відповідальна реклама своєї 

продукції. Показники – частка ЛФМ на водно-дисперсійній основі; відсоток 

відмов клієнтів від співпраці; відсоток постійних клієнтів (більше 2-х угод; 

більше 1 року співпраці). 

Персонал. Цілі – розвиток персоналу, мотивація персоналу, втілення 

принципів довіри, прозорості, захисту соціальних інтересів. Показники – обсяги 

та частка витрат на відновлення шкідливого впливу ЛФМ на працівників; 

обсяги та частка витрат на розвиток персоналу; обсяги та частка витрат на 

стимулювання працівників. 

Внутрішні бізнес-процеси. Цілі – прискорення та підвищення 

ефективності всіх внутрішніх процесів. Показники - прискорення 

обслуговування операцій; зменшення часу на оформлення замовлень; 

зменшення браку та відходів; витрати на встановлення, підтримання та ремонт 

очисного обладнання [8]. 

Постійній контроль за визначеними показниками та досягненням 

поставлених цілей в єдиній системі дозволить підприємству чітко відстежувати 

процес реалізації своєї стратегії розвитку, виявляти недоліки, послідовно 

дотримуватися принципів та цілей соціальної відповідальності у своїй 

діяльності. Якщо соціальна відповідальність визначена реальною, справжньою 

ціллю, то її принципи мають пронизувати всі аспекти діяльності підприємства, 

у тому числі і маркетинг [7;8]. 

Важливою складовою соціально-відповідального маркетингу є відповідне 

акцентування рекламної кампанії фірми на питаннях екологічності та перевагах 

найменш шкідливої для здоров’я людей продукції. Соціально відповідальна 

реклама має обов’язково бути орієнтована на прозоре роз’яснення споживачам 

переваг і недоліків різних продуктів, у даному випадку – ЛФМ. Вона виступає і 
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логічним продовженням соціально відповідального планування фірмою 

асортименту своєї продукції [7;8]. 

Підприємство, яке ставить перед собою стратегічні завдання, а не тільки 

отримання сьогоднішньої вигоди, обов’язково робить акцент на формування до 

нього стійкої довіри з боку споживачів і партнерів. Формування довіри – є 

складним, довготривалим і комплексним процесом, що відбувається в процесі 

дотримання всіх зобов’язань, не ухилення від відповідальності, чіткості і 

прозорості своєї діяльності тощо [8]. 

Сформована довіра до підприємства стає потужним капіталом, 

невідчутним, але таким, що приносить довготривалі зиски. До таких вигід 

відноситься: підвищення якості управління бізнесом, зміцнення та покращення 

репутації, фінансових показників підприємства тощо. Таким чином, соціально 

відповідальний маркетинг є практичним вираженням зовнішньої складової 

концепції соціальної відповідальності бізнесу. А висока ділова репутація фірми 

та сформована довіра до неї з боку споживачів починає виступати потужною 

конкурентною перевагою [6;8]. 

Висновки. В Україні, як і в усьому світі, простежується тенденція з боку 

підприємств приділяти більшу увагу соціальній відповідальності у своїй 

діяльності. Причому принципи соціальної відповідальності реалізуються у всіх 

важливих сферах функціонування підприємства, у тому числі – в управлінні 

маркетингом. Маркетинг все більше включає в свою сферу діяльності соціальний 

аспект: гуманізація умов праці, відстеження якості послуг, охорона 

навколишнього середовища та ін. Втілення соціально відповідального маркетингу 

виступає необхідною складовою становлення цивілізованого бізнесу, що 

керується не тільки інтересами отримання сьогоденного прибутку, а й важливим 

соціальними орієнтирами. У свою чергу формування соціально відповідальних 

цінностей в системі вітчизняного бізнесу сприяє розбудові національної 

економіки України на фундаменті важливих загальнолюдських цінностей. 
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М.В.Шегда 

Социально ответственное маркетинговое управления предприятием 

на основе ССП (на примере с продаже лакокрасочной продукции) 

В статье рассмотрены особенности социально - ответственного бизнеса в 

условиях современного рынка. Раскрыто концепцию и особенности современного 

маркетинга предприятий. Определена сбалансированная система показателей 

предприятия по продаже лакокрасочной продукции в сфере социальной - 
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ответственности. Проанализированы особенности внедрения сбалансированной 

системы показателей на предприятии строительной отрасли. 

Ключевые слова: социально - ответственный маркетинг, социально - 

ответственный бизнес, сбалансированная система показателей, 

предприятие, лакокрасочная продукция. 

 

M. Shegda 

Socially responsible enterprise marketing management based BSC (the 

example of enterprises with sales paintwork) 

The article describes the features of socially - responsible business in today's 

market. Reveals the concept and features of modern marketing enterprises. 

Determined the balanced scorecard of companies that selling paintings materials in 

the field of social - responsibility. Analyzed the features of introduction of the 

balanced scorecard for the enterprise of building industry. 

Key words: social - responsible marketing, social - responsible business, 

balanced scorecard, enterprise, painting materials. 
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У даній статті досліджуються чинники ринку будівництва, які 

впливають на розвиток систем управління якістю будівельної продукції. 

Розглядається класифікація організаційно-технологічних методів і сучасних 

підходів до управління якістю продукції. 

Ключові слова: якість, управління будівництвом, підприємство, 

чинники, організації, продукція, система, послуги. 

 

Вступ. Актуальним завданням загальної системи менеджменту в галузі 

будівництва є проблема управління якістю. Це завдання відноситься до завдань 

об'єктної, галузевої, територіальної і національної економіки. Найбільш важливою 

вона стає у зв'язку з появою величезної кількості підприємств, які надають буді-

вельні і супутні послуги, а також гострої конкурентної боротьби на цьому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою дослідження 

чинників впливу на управління якістю продукції були проаналізовані праці  

таких авторів, як Л.П. Клименко, Л.В. Пізінцалі, Н.І. Александровська, 

В.Е.Демінг, В.А. Шухарт тощо. 

Постановка завдання. Нині в Україні на окремих підприємствах 

склалися і досить успішно діють сучасні системи менеджменту якості. Проте, в 

деяких організаціях будівельного комплексу роботи в цьому напрямі 

проводяться слабко. Однією з причин існуючого стану справ є мала чисельність 

необхідного контингенту кваліфікованих фахівців в цій сфері, а також 

відсутність у них міцних комплексних знань в сфері якості будівельних послуг. 

Основний матеріал. В умовах, що постійно змінюються, щодо українського 

і світового ринків, ефективно діюча система управління будівельним 

підприємством, пристосована до цілей і завдань компанії – незамінний помічник, 

який оперативно структурує і актуалізує ті бізнес-процеси що відбуваються. 

Саме з цієї причини чисельність організацій, що впроваджують 

сертифіковані системи менеджменту в Україні щорічно нестримно росте. Щоб 

відповідати сучасним вимогам щодо якості продукції будівельного 

підприємства керівництво має здійснювати певні дії:  
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• Ознайомлення з основними положеннями, поняттями і термінологією 

менеджменту якості продукції;  

• Вивчення методів забезпечення систем управління якістю продукції у 

будівельній організації;  

• Вивчення загальних відомостей про організаційно-технічні методи 

забезпечення систем якості. 

У загальному вигляді завдання управління якістю зводяться до наступного:  

•  визначити правильні цілі в сфері якості;  

•  досягти мети, оптимально використовуючи ресурси;  

•  встановити і підтримувати відповідні стосунки між людьми в процесі 

праці (необхідну культуру);  

• забезпечити постійне вдосконалення. 

Метод управління якістю є способом і сукупністю прийомів дії на засоби 

і продукти праці, спрямовані на досягнення необхідної якості. Методи 

управління якістю діляться на соціально-психологічні, економічні і 

організаційно-технічні. Соціально-психологічні методи управління якістю – це 

сукупність способів впливу на духовні інтереси працівників будівельної сфери, 

формування їх мотивацій, пов'язаних із забезпеченням відповідної якості.  

При цьому слід враховувати не лише професійну кваліфікацію 

працівника, але і психофізіологічні особливості людини, його потреби в 

духовному і фізичному розвитку, його соціально-психологічні установки.  

Економічні методи управління якістю в будівельній фірмі визначають 

способи дії, що ґрунтуються на застосуванні економічного стимулювання і 

створенні матеріальної зацікавленості в досягненні заданих цілей в області якості. 

Особлива група методів - це організаційно-технічні методи. Одна з цілей 

їх реалізації - сприяти такій організації керованої підсистеми, яка дозволить 

забезпечувати необхідну якість. Вони діляться на дві групи: методи контролю 

якості і методи  забезпечення якості. Об'єктами застосування методів контролю 

і забезпечення якості можуть бути і продукція і процес її створення.  
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Сучасні підходи до управління якістю припускають впровадження 

системи контролю якості будівельної  продукції на усіх етапах її життєвого 

циклу. Основне завдання контролю якості - не допустити появи браку, тому в 

ході контролю проводиться постійний аналіз заданих відхилень параметрів 

продукції від встановлених вимог. Ефективна система контролю якості 

дозволяє здійснювати своєчасну і цілеспрямовану дію на рівень якості 

продукції, що випускається, попереджати всілякі недоліки і збої в роботі, 

забезпечувати їх ліквідацію з найменшими витратами ресурсів. 

Об'єм контролю залежить від специфіки виробництва. Якщо воно носить 

одиничний або дрібносерійний характер, можна піддати продукцію суцільному 

стовідсотковому, контролю.  

Проте суцільний контроль є досить трудомістким і дорогим, тому у вели-

косерійному і масовому виробництві, в будівництві, зазвичай, застосовують 

вибірковий контроль, піддаючи перевірці лише частину партії продукції.  

Особливим видом контролю є випробування готової продукції. 

Випробування - це визначення або дослідження однієї або декількох 

характеристик виробу під впливом сукупності фізичних, хімічних, природних 

або експлуатаційних чинників і умов.  

Контролю піддаються:  

1. сировина, що поступає на будівельне підприємство матеріали, паливо, 

напівфабрикати, комплектуючі вироби; 

2. заготівлі, деталі, конструкції, що виробляються; 

3. готові вироби; 

4. устаткування, оснащення;  

5. технологічні процеси виготовлення продукції.  

По методах контролю виділяють: технічний огляд(візуальний), вимірювальні 

(інструментальні) методи, статистичні методи.  

Перевага статистичних методів контролю і забезпечення якості полягає в 

значному зниженні витрат на його проведення в порівнянні з суцільним 

контролем, з одного боку, і у виключенні випадкових змін якості продукції – з 
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іншою. Забезпечення якості - усі плановані і систематично здійснювані види 

діяльності у рамках системи менеджменту якості, необхідні для створення 

достатньої упевненості, що об'єкт виконуватиме вимоги до якості. 

Якість продукції формується на етапах її проектування і виготовлення і 

підтримується на етапі експлуатації. На кожному етапі на якість впливають 

певні чинники і умови, і управління якістю є постійним, планомірним, 

цілеспрямованим процесом дії на чинники і умови, що забезпечує створення 

продукції оптимальної якості і його підтримку при використанні продукції. Під 

чинником забезпечення якості розуміється конкретна сила, що змінює 

властивості виробу або послуги. 

 Сюди відносяться: предмети і знаряддя праці, устаткування, оснащення, 

інструмент, технологія, а також професійні знання і навички розробників, 

робітників, організаторів виробництва. Під умовами забезпечення якості 

продукції розуміються виробничі обставини, обстановка, середовище, в яких 

діють чинники забезпечення якості продукції. Сучасні чинники забезпечення 

якості діляться на технічні, організаційні, інформаційні, соціальні і економічні. 

До технічних чинників відносяться:  

• Якість предметів праці: сировини, матеріалів, покупних комплектуючих 

виробів, документації і ін. Забезпечення якості тут може бути досягнуте за 

рахунок підвищення ефективності вхідного контролю сировини, матеріалів;  

• Якість засобів праці: устаткування, апаратури, технологічного 

оснащення, інструменту, засобів вимірів, засобів автоматизації праці, стан 

інфраструктури транспортної системи (наявність складів, терміналів, 

оснащеність технікою і засобами зв'язку).  

• Основними шляхами реалізації цього чинника є механізація і 

автоматизація виробничих процесів, використання високоточного 

устаткування;  

• Якість технологічних процесів (застосування сучасних технологій, у 

тому числі логістичних). Посилення дії цього чинника може бути забезпечене 
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шляхом типізації технологічних процесів, впровадження прогресивних 

технологій, контролю якості в процесі виробництва; 

 До організаційних чинників відносяться: 

• Організація виробництва: спеціалізація, виробнича структура, 

організація оперативно-виробничого планування. Підвищення якості продукції 

за рахунок цього чинника може бути досягнуте шляхом оперативних графіків 

виробництва, що забезпечують ритмічну роботу підприємства, розширення 

об'єму і номенклатури послуг,що надаються, застосування нових видів 

транспортного обслуговування;  

• Організація праці: раціональна організація робочих місць, режим праці і 

відпочинку, поширення передових прийомів і  методів праці і ін.; 

•  Організація управління: раціональна структура управління, 

раціоналізація документообігу, раціональна технологія взаємодії 

підрозділів,автоматизація управління виробництвом. 

 Інформаційними чинниками є:  

• Рівень знань попиту на перевезення і послуги, володіння необхідною і 

актуальною інформацією, об'єктивним прогнозом;  

• реєстрація даних про якість, їх ідентифікація, зберігання;  

• забезпечення оперативною інформацією про якість керівників і 

фахівців, її використання і ін.  

Оперативність інформації є неодмінною умовою своєчасності ухвалення 

управлінських рішень по забезпеченню якості продукції. Необхідна 

оперативність інформації забезпечується створенням і функціонуванням 

автоматизованих систем менеджменту якості продукції на базі використання 

обчислювальної техніки. 

Соціальні чинники включають: 

• Професійну структуру кадрів;  

• підвищення кваліфікації кадрів;  

• атестацію кадрів; 
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•  мотивацію персоналу; 

•  соціальне обслуговування працівників і ін.  

До економічних чинників відносяться:  

• фінансування робіт по забезпеченню і підвищенню якості продукції;  

• матеріальна відповідальність працівників за виготовлення не 

доброякісної продукції;  

•  матеріальне стимулювання персоналу за створення і випуск продукції 

високої якості; 

• облік, аналіз і регулювання витрат на забезпечення якості продукції та ін.  

По відношенню до місця забезпечення якості продукції умови діляться на 

внутрішні і зовнішні.  

До внутрішніх умов відносяться: 

• характер виробничого процесу, його інтенсивність, ритмічність, тривалість; 

• екологічний стан виробничих приміщень;  

•  інтер'єр і виробничий дизайн;  

• стан трудової і технологічної дисципліни; 

•  морально-психологічний клімат і взаємовідносини в колективі, характер 

дозволу конфліктних ситуацій;  

До зовнішніх умов відносяться:  

•  науково - технічний розвиток країни;  

•  екологічний стан довкілля;  

• діючий господарський механізм; 

•  економічний стан підприємства;  

•  принципи ціноутворення;  

• законодавче і правове середовище; 

Висновки. Отже, умови можуть сприяти повному прояву можливостей, 

чинників або в різному ступені стримувати їх, гальмувати прояв їх 

можливостей. Забезпечення найбільш гармонійного поєднання чинників і умов 

- одне з найважливіших і складніших завдань забезпечення якості будівельного 
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підприємства. А оперативність інформації є неодмінною умовою своєчасності 

ухвалення управлінських рішень по забезпеченню якості продукції. 
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Анализ современных методов обеспечения качества строительной 

продукции 

В данной статье исследуются факторы рынка строительства, которые 

оказывают влияние на развитие систем управления качеством строительной 

продукции. Рассматривается классификация организационно-технологических 

методов и современных подходов к управлению качеством продукции. 

Ключевые слова: качество, управление строительством, 

предприятие, факторы, организации, продукция,  система , услуги. 

 
N.I. Nikohosyan, S.V. Matviyevskyy, M.V. Balatskiy 

Analysis of modern building methods of production quality assurance 

This paper explores the factors of the construction market , which have an 

impact on the development of quality management systems of construction products . 
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We consider the classification of the organizational and technological methods and 

modern approaches to the management of product quality . 
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НА МЕТОДИЧНИХ ЗАСАДАХ  «FACILITYMANAGEMENT» 

 

У статті досліджуються питання управління нерухомістю; 

висвітлюються основні напрями запровадження зарубіжного досвіду у 

вітчизняну практику управління; розглядається застосування методики 

«facilitymanagement» як базового інструмента, без якого неможливе виконання 

всіх задач з управління нерухомістю. 

Ключові слова: нерухомість, управління нерухомістю, методика 

«facilitymanagement»,фасиліті менеджер, управління інфраструктурою 

організації. 

 

Вступ. На сьогодні зношеність виробничих фондів нерухомого майна є 

чи не основною проблемою України, оскільки більшість наших підприємств та 

будівель працюють на ресурсах, на тій базі, яка була закладена в минулі часи. 

Коефіцієнт зношеності нерухомого майна становить 76%. Цей показник 

підкреслює такі проблеми майнових комплексів України, як застарілість 

обладнання, непідтримання стану будинків, невміння вчасно попереджати 

проблеми та несистемний підхід до їх вирішення. І саме управління 

експлуатацією будівель виступає єдиним способом збереження їх в належному 

стані. Тому виникає необхідність використання методики управління 

нерухомістю «facilitymanagement» (далі методика «FM»), яка наразі не має 

широкого розповсюдження на України, проте широко використовується в 
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діяльності західних фірм. Основними її завданнями є не просто прибирати, 

ремонтувати, охороняти, а підвищувати продуктивність праці основного 

персоналу, економити кошти і підвищувати престиж організації в очах клієнтів.  

Тому методика «FM» є такою, яка дозволяє спрямувати зусилля зі створення 

системи управління службами життєзабезпечення як єдиним комплексом.  

Мета статті полягає в теоретичному узагальненні сутності методики 

управління нерухомістю «FacilityManagement». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд зарубіжних вчених 

приділили увагу тематиці управління нерухомістю, такі як В.А. Горемикін, П.Г. 

Грабовий, В.В. Іванов та ін. Методику «FM» як самостійну область 

управлінської діяльності розглядають такі вчені як В.Е. Гордін, А.М. Лялін, 

А.В. Таланов. Так, найбільш відомий російський вчений Талонов А.В., 

критикуючи занадто широке вживання поняття «FM» як управління 

нерухомістю, визначив його як управління допоміжними службами, 

інженерною та соціальною інфраструктурою, зокрема, фізичним простором 

наявних будівель для кращого забезпечення основних цілей організації [1]. В. А 

Горемикін до числа найбільш передових методів побудови систем управління 

відносить процесний та процесно-орієнтований підходи [2].  

Теоретичний аспект методики «FM» у вітчизняній науці висвітлено 

неповністю, оскільки вона вивчається, реалізується, розглядається та 

знаходиться під пильною увагою науковців і практиків. Незважаючи на 

істотний внесок зарубіжних вчених в розрізі даного питання, в Україні, ця 

проблема є недостатньо дослідженою.  

Основний матеріал. Сьогодні в світі ринок управління об'єктами 

нерухомості дуже професіоналізований і диференційований. При цьому він 

розділений на три напрями: Facility Management (FM), Property Management 

(PM), Asset Management (AM). Нерозривність цих напрямів розкриває 

інвестиційну сутність будівництва, модель його життєвого циклу з 

диференціацією на функції утримання та експлуатації (рис.1).  
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Asset Management-Управління активами 

Саме у цьому контексті треба розглянути методику «FM» як базовий вид 

управлінської діяльності, без якого неможливе виконання всіх задач в рамках 

управління нерухомості. 

Американський підхід у даному напрямі вказує на те, що методика «FM» – 

це практика координації робочих місць з людьми в організації, яка включає 

основи економіки підприємства, архітектури, інженерії та управління персоналом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система знань з управління будівельним об’єктом 

Джерело: [3] 

 

Щодо європейського підходу дана методика являє собою цільову 

стратегічну програму, мета якої тримати у постійній готовності всі системи і 

підсистеми будівлі, відповідно до нормативно-правових вимог. 

Німецькі менеджери дещо по-іншому трактують методику «FM», яка 

полягає в розгляді, аналізі і оптимізації усіх витрат, процесів навколо будівлі 

або будь-якого іншого об'єкта, проведених робіт, які не відносяться до основної 

діяльності підприємства, організації, а також сукупність всіх робіт (послуг) для 

оптималь-ного використання виробничої інфраструктури на основі єдиної 

стратегії [4]. 

Отже, наразі методика «FM» передбачає задоволення потреб 

Building Management – Управління будівельним об’єктом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утримання та експлуатація 

 

 

 

 

 

 
Будівництво 

 
 
 
 
 

 

 

Проектування 

(Real) Property Management  
Управління нерухомістю 

Construction 
management 
Управління 
будівництвом 

C
os

t E
ng

in
ee

rin
g 

П
ро
ек
ту
ва
нн
я 
ва
рт
ос
ті

 

V
al

ue
 E

ng
in

ee
rin

g
 

П
ро
ек
ту
ва
нн
я 
ці
нн
ос
ті

 

Building Maintenance Management 
Управлінняутриманнямбудівлі 

Facility Management 
Управління експлуатацією будівлі 

Project 
Management 
Управління 
проектом 

Life Cycle Costing -Вартістьжиттєвогоциклу 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

24 

платоспромож-них мешканців у житлі та послугах. Ця система включає 

взаємопов’язаний ланцюг із водо-, тепло-, газо- та електропостачання, 

водовідведення, вивозу сміття, сигна-лізації, охорони, ліфтів, паркування, 

консьєржа, телефону, радіо, інтернету тощо, а також управлінських послугах з 

прийому платежів, ведення документації, надання консультацій щодо 

нерухомості. У завдання методики «FM» входить контроль за постачальниками 

ресурсів, організація роботи сервісних служб і вирішення питань будівництва, 

поточного та аварійного ремонту.В епоху сучасних технологій, браку ресурсів, 

підвищення споживчих вимог організаціям важко витримати жорстку 

конкурентну боротьбу без постійного зниження витрат [5]. 

Методика «FM» спрямована на ефективну реалізацію наступних 

управлінських функцій. 

1. Участь в розробці проекту будівлі (комплексу будівель) з метою 

забезпечення відповідності конструктивних і планувальних особливостей 

споруди її майбутнім функціональними обов'язками. 

2. Контроль забезпечення будівельними організаціями раціональної та 

комплексної конфігурації санітарно-технічних систем і електричних мереж. 

3. Закупівля меблів та технічного обладнання, дизайн приміщень, 

організація робочих місць персоналу. 

4. Раціональне розміщення об'єктів загального користування (їдалень, 

місць відпочинку і місць паркування) щодо робочих місць і організація процесу 

їх функціонування. 

5. Контроль забезпечення середовища в організації, що задовольняє 

необхідним санітарно-гігієнічним нормам. 

6. Організація прибирання приміщень, поточної експлуатації інженерно-

технічного обладнання будівлі. 

7. Контроль за раціональним використанням невиробничих 

енергоресурсів. 
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8. Реконструкція та переплануванні приміщень відповідно до вимог 

підвищення продуктивності праці, мінливими архітектурними, технічними, 

санітарними та ергономічними стандартами [6]. 

Доцільно зазначити, що методика «FM»  включає такі види діяльності: 

1.  інжиніринг; 

2. технічна експлуатація; 

3. прибирання та обслуговування територій [5]. 

Звідси випливає, щометою методики «FM» є ефективне управління всіма 

службами, що забезпечують безперервну роботу суб’єкта та об'єкта 

нерухомості.  

Суб’єктом методики «FM» виступає фасиліті менеджер. У своїй книзі 

«Управление недвижимостью» А.В. Талонов використав поняття менеджера з 

експлуатації об’єкта, маючи на увазі керівника комплексу служб, що забезпечує 

функціонування організацій. Тобто це фахівець, який розуміє принципи бізнес-

адміністрування, архітектури, інженерії та психології спілкування. Він 

покликаний створити атмосферу, сприятливу для роботи і зручну для 

відпочинку [7]. Зважаючи на вищеописане, фасиліті-менеджер займається 

проектами розвитку інфраструктури організації від початкової стадії до стадії їх 

втілення. Так, він бере участь у проекті забудови ділянки під будівлю і різні 

споруди, забезпечуючи їх оптимальне розміщення. Співпрацюючи в розробці 

архітектурного проекту будинку організації, менеджер намагається вже на 

цьому етапі передбачити всі можливості для комфортної роботи персоналу в 

майбутньому. У проектах створення або реконструкції інженерної 

інфраструктури організації фасиліті-менеджер зайнятий з моменту 

усвідомлення необхідності проведення робіт до подальшого їх приймання у 

підрядника [1]. 

Із вище зазначеного випливає набір напрямків діяльності менеджера з 

експлу-атації об’єкта,  який є досить різноманітним. Графічно він 

представлений на рис. 2. 
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На основі зарубіжного аналізу можна побудувати схему управління всією 

інфраструктурою організації (рис. 3). Наведена схема може бути універсальною 

для різних типів організацій. Крім того, різноманіття напрямків діяльності 

такого менеджера може бути згруповано за наступними сферами діяльності:  

1. експлуатаційно-технічна;  

2. соціальна; 

3.  економічна; 

4.  представницька; 

 
Рис.2. Традиційні напрями діяльності фасиліті-менеджера 

Джерело: [7] 

фасиліті-менеджер 
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Рис.3. Універсальна схема службиуправління інфраструктурою організації 

Джерело: [2] 
Служби, що забезпечують виконання даних напрямків діяльності повинні 

бути збудовані в спеціальну організаційну структуру, діяти під єдиним 

керівництвом відповідно до сформульованої головної мети [8]. 

Найважливішим аспектом методики «FM» є взаємовідносини між 

власником і користувачем будівлі, так як вони можуть мати різні точки зору на 

наявну у них в розпорядженні нерухомість і чекати, відповідно, прямо 

протилежних результатів: власник розглядає будівлю як об'єкт інвестицій і 

тримає у фокусі очікувану мету; користувач ж, навпаки, очікує оптимального 

ходу виробничих процесів, що протікають в будівлі; хорошого сервісу, 

відповідної якості, а головне - низьких витрат [9].  

Об'єктом діяльності фасиліті-менеджера може бути організація, 

розміщена в будь-якій житловій (кондомініум), нежитловій, функціонуючій і 
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державних і муніципальних установах менеджери піклуються про збереження 

приміщень, їх експлуатацію, прибирання та інтер'єр, харчування персоналу, 

його безпеку, зустріч гостей та надання багатьох інших послуг. При цьому 

організація, що володіє власною нерухомістю, може бути функціонуючою або 

тимчасово недіючою.  

Метою оцінки стану об’єкта є надання засобів для об'єктивного 

порівняння об'єкта або умов будівлі для того, щоб дозволити керівникам вищої 

ланки зрозуміти будівельні потреби щодо відновлення фінансування і 

паралельних порівнянь. Промисловий стандарт для оцінки стану об’єкта 

наступний:  

«задовільний»  від 0 до 5%,  

«середній»  5 до 10%,  

«незадовільний»  10 до 30%,   

«критичний»  більше ніж на 30%. 

 Досвід корпорації Парсонс показує, що керівники підприємств розуміють 

всі оцінки стану об’єктів як: «добре» з показником від 0 до 20%, «середній»  20 

до 50%, «задовільно»  від 50 до 70%, а всі об'єкти, більше 70% є претендентами 

для заміни.  

Виходячи із цього, результатом оцінки стану об’єкта є 

FacilityConditionIndex (FCI).  

FCI= EC/ RC(1) 

де EC– загальна кошторисна вартість ремонту; 

RC – відновна вартість об'єкта. 

 

Цей показник використовується для об'єктивної оцінки поточного і 

прогнозованого стану будівлі, тобто це співвідношення, яке порівнює вартість 

оновлення капіталу і відкладені недоліки обслуговування, зазначені в оцінці 

стану об’єкта розрахованим значенням заміни для будівництва. Розраховане 

значення заміщення використовується для розрахунку індексу оцінки об’єкта, 

розробленого за допомогою шаблону моделі вартості будівництва з бази даних 
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RSMeans  бази даних для будівництва з аналогічним призначення, типом 

будівництва і тієї ж фізичної величини. Розрахункове значення заміщення може 

бути меншим, ніж фактична або передбачувана вартість нового аналогічного 

будівництва, тому що воно не базується на реальних архітектурних проектах, 

будівельних кресленнях та специфікаціях. Галузевий стандарт відображає 

індекс оцінки об’єкта як чітке співвідношення недоліків відновної вартості. 

Таким чином, чим вище індекс оцінки об’єкта, тим бідніший відносний стан 

будівлі. 

Висновки. Таким чином, методика «FM» представляє собою напрям 

менеджменту, який базується на наступних поняттях: цілісність, чіткість і 

життєвий цикл. У відповідності до цього, функціонування господарських служб 

має здійснюватися у вигляді єдиного комплексу, що вимагає появу на 

вітчизняному ринку праці фахівців з управління всією інженерною та 

соціальною інфраструктурою організації – FM-менеджерів. Відповідно, «FM»-

менеджер – керівник комплексу служб, що забезпечує функціонування 

організації відповідно до встановлених норм або вимог власника.  

Вбачаємо за доцільне рекомендувати дану методику до використання в 

Україні за умов адаптації національної системи управління нерухомістю до 

аналогічних світових методик. 
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На методических основах «facility management» 

В статье исследуются вопросы управления недвижимостью; 

освещаются основные направления внедрения зарубежного опыта в 

отечественную практику управления; рассматривается применение методики 

«facility management» как базового инструмента, без которого невозможно 

выполнение всех задач по управлению недвижимостью. 
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L.Vitrenko 

The methodological principles of «facility management» 

The article investigates the issues of property management; highlights the main 

ways of implementation of foreign experience in the domestic practice; the use of 

technique «facility management» as a basic tool, which is essential to the fulfillment 

of all tasks of property management. 
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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

У статті описані проблеми реалізації календарних планів в реальних 

умовах з урахуванням мінливості виробничої середовища і впливу різних 

факторів на дії, передбачені планом. Автор робить висновки, що застосування 

основ нечіткої логіки у процесі побудови календарних планів та їх коригуванні є 

ефективним з точки зору спрощення процедури їх складання та економії часу. 

Ключові слова: оптимізація календарних планів, мінливість 

середовища, нечітка логіка, математичні моделі, термін будівництва. 
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Вступ. На даний час реалізація календарних планів є одним з основних 

задач організації будівельного виробництва. 

Одними із завдань організації будівельного виробництва є контроль, 

управління та оптимізація календарних планів і їх частин у процесі їх реалізації 

з урахуванням мінливості робочого середовища і впливу різних груп факторів 

на заплановані планом дії з метою завершення проекту на найвигідніших 

умовах. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові дослідження моделей 

календарного планування, а також методів контролю, управління проектами і 

прогнозування змін у календарних графіках по ходу виконання робіт є 

актуальними на сьогоднішній день, оскільки в більшості теоретично складені 

графіки не відповідають реальним процесам, надмірно різнорідні, трудомісткі 

при розробці та експлуатації на практиці. 

Постановка завдання. Метою роботи стало рішенням науково-технічної 

задачі, що має важливе економічне значення і що полягає в удосконаленні 

існуючих методологічних основ календарного планування будівництва об'єктів 

наступним контролем, управлінням та коригуванням планів, а також 

прогнозуванням ризиків, витрат часу і фінансів тощо. 

Основна частина. Складність виробничих процесів і безліч факторів, що 

на нього впливають, різність методів організації та управління зумовлюють 

виникнення великої кількості оптимізаційних завдань, вирішення яких дозволяє 

значно підвищити ефективність будівельного виробництва. У той же час, 

ступінь досконалості моделей, що використовуються в календарному 

плануванні, низький рівень організації виробництва і недостатньо обґрунтовані 

рішення призводять до зниження ефективності інвестицій, до уповільнення 

темпів виконання робіт і зриву встановлених термінів будівництва, зниження 

якості виготовленої продукції та, як наслідок, до великих матеріальних втрат. 

Проекти, як правило, тоді вважаються успішними, коли вдається 

завершити проект при дотриманні встановлених термінів без додаткових 
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фінансових і трудових витрат. Найбільш частими причинами невдач реалізації 

проектів є: брак ресурсів, недостатньо кваліфіковані робітничі кадри, 

неправильний розподіл коштів і нереальні терміни, що є наслідком низької 

якості планування. 

Зниження собівартості будівництва і конкурентоспроможні терміни 

зведення об'єктів повинні досягатися за рахунок пошуку і застосування 

найбільш ефективної моделі управління будівельним виробництвом. Саме цей 

шлях є основним інструментом ефективного менеджменту. Однак, точні 

ефективні методи отримані тільки для невеликого числа приватних проектних 

випадків або для задач невеликого розміру. Завдання зниження вартості 

будівельної продукції повинно вирішуватися за рахунок об'єктивного зниження 

витрат шляхом оптимізації процесу планування та організації будівництва. 

Управління планами зводиться до контролю мінливості різних факторів 

та регулюванні відхилень від запланованого шляху будівництва з метою 

забезпечення оптимальної його реалізації. 

Виникнення випадкових і непередбачених факторів у більшості випадків 

призводить до порушення запланованого ходу будівництва, що веде до 

затримки термінів завершення різних етапів проекту. 

При появі непередбачених обставин і, відповідно, відхиленні процесу 

реалізації проекту від запланованого, керівнику проекту необхідно якомога 

раніше мати відповідну інформацію для своєчасного вжиття заходів. 

Якщо в процесі виконання проекту виявляється, що час завершення 

відхилився від планового, то виникає необхідність у терміновому управлінні 

існуючим календарним планом (скорочення тривалості виконання решти 

об'єкта). Виконання цих дій, швидше за все, вимагатиме відповідних витрат, 

тобто з'являється задача визначення оптимальних коригувальних дій. Однак, 

витрати на подолання відхилення термінів будівництва в процесі зведення 

об'єкта є невеликими порівняно з витратами, які можуть виникнути при 

несвоєчасному завершенні будівництва об'єкта. 
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Вихідний графік виконання будівництва, розроблений до початку 

виконання робіт, буде функціонувати тільки в тому випадку, якщо будуть 

відстежуватися зміни у строках реалізації проекту, поява нових видів робіт і 

технологій, будуть вноситися і змінювати календарний план по ходу виконання 

робіт. Якщо вчасно не вносити зміни до календарного плану об'єкта, то, 

швидше за все, він перестане відповідати дійсності. 

Застосовувані математичні методи моделювання процесів реалізації 

проектів (класичні мережеві моделі, стохастичні мережеві моделі) не завжди 

відповідають реальним умовам, технологіям і вимогам модельованого процесу. 

Це відноситься до всіх методів окремо і до комбінацій методів один з одним. 

У таких випадках успішно може застосовуватися система нечіткої логіки 

(fuzzy-logik). Застосування fuzzy-систем дає можливість вирішити поставлені 

завдання в календарному плануванні в тих випадках, коли данні задані нечітко, 

значення постійно змінюються в часі, отримана інформація є неповною і т.д. 

Наприклад, для забезпечення надійності будови щодо матеріально-

технічного постачання використовується наступна складова методу – модель 

«Ресурс-будова» (табл. 1). 
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Призначення моделі – подолати за допомогою інструментів нечіткої 

логіки небезпеки невизначеності щодо постачання будівництва матеріально-

технічними ресурсами. Об’єктом моделювання та оцінки в даній моделі є 

надійність постачальників матеріально-технічних ресурсів, орендодавців 

будівельної техніки, подолання небезпеки щодо втрати ритмічності постачання, 

зростання вартості МТР.  

Рис.1. Постановка задачі в моделі ”Ресурс-будова”  

ПРИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ – подолати за допомогою інструментів 
нечіткої логіки небезпеки невизначеності щодо постачання 
будівництва матеріально-технічними ресурсами  

Об’єкт дослідження 
-надійність 
постачальників 
матеріально-тех-
нічних ресурсів, 
орендодавці та лізин-
годавці будівельної 
техніки, подолання 
небезпек щодо втра-
ти ритмічності, зрос-
тання вартості МТР  

Основні 
аналітичні 

етапи 

- теорія нечітких мір; 
- міра впевненості як провідна 
категорія нечіткої логіки; 
-  лінгвістична змінна та рівень 
впевненості як інструмент оцінки ризику 
в організаційних, технічних та соціальних 
системах; 
- новітні методологічні напрацювання 
щодо моделей розвитку організацій, 
характеристик їх надійності та зростання 
керованості будівельних проектів 

Методологічна 
основа моделі 
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Таблиця 1 

Змістовно-алгоритмічна схема моделі «Ресурс-будова» 

№ розра-
хункових 
операцій  

Зміст операцій  

 

1 2 
1 Визначення переліку суб’єктів, що підлягатимуть оцінці за допо-

могою моделі – постачальників МТР, будів. техніки та ін.  
2 Визначення початкового переліку факторів оцінки надійності  

провідних постачальників 
3 Узгодження переліку та змісту факторів оцінки з провідним вико-

навцем та замовником 
4 Остаточне узгодження змісту характеристик ділової активності пос-

тачальників МТР, що мають надалі оцінюватись за допомогою 
лінгвістичних описів 

4а Тривалість ліцензованої діяльності на даному сегменті ринку 
будівельних робіт і послуг 

4b 
 

Кількість будівельних проектів муніципального й бюджетного 
фінансування, у яких дана організація виступала виконавцем за 
попередні 5 років 

4c Кількість судових позовів до організації з боку замовників, генпід-
рядників, органів державного й муніципального управління та ін. 
організацій 

4d Відсоток виграних за попередні 5 років тендерів, % від участі 
4e Рентабельність реалізації за попередній рік, % 
4f Частка власних джерел в обсязі майна,%,середня за 3 роки 
5 Оцінки по одному або декількох параметрах не задовольняють 

замовника (ОПР) – організація виключається зі списку 
6 Визначення переліку та змісту незалежних від організацій-постачаль-

ників факторів впливу на організацію та вартість ресурсозабезпечення 
внутрішньогалузевого та загальногосподарського походження 

7 Визначення переліку лінгвістичних описів, за якими оцінювати-
меться ризик щодо факторів, визначених пунктами 4 та 5 

 
 

Зміст 
лінгві-
стич- 
ного  

7.1 Надійність по окремих параметрах абсолютна, по решті –
вища за задовільну. З боку організації не очікується техно-
логічних та економічних ризиків щодо ресурсопостачання 

7.2. Диск-
ретна кіль-
кісна міра 
впевнено-
сті – оцінка, 
що«міряє»

1 

7.2 Незначна, практично незмінювана величина ризику. Най-
менші ризикові обставини будуть нейтралізовані організа-
цією в межах матеріальних та інтелектуальних активів 

2 
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1 2 

 
 

опису 
ризи-
ків 
щодо 
поста-
чання 

довіру до 
організації 
у відповід-
ності з 
одержаним 
описом 

7.3 Ризик не перевищує уявних меж 4 
7.4 Задовільний ризик наближається до тих меж, що 

потребують залучення додаткових ресурсів для 
збереження стабільності 

7 

7.5 Дуже високий рівень невизначеності – рівно – 
ймовірними є як сталий стан системи, так і стан 
«прірва» (форс-мажор чи катастрофа) 

9 

7.6 З високою ймовірністю очікується критичний рівень ризику 
по даному фактору, тому потребує втручання заздалегідь 

12 

8 Розробка процедур відповідності між нечіткими оцінками ризику пос-
тачальників та технологічними і вартісними параметрами МТП будови 

9 Оцінка ОПР або групою експертів надійності та ризиків постачаль-
ників за лінгвістичними описами у відповідності з підсумками їх 
оцінки за показниками групи ряд. 4 

10 Сформовано склад постачальників. Дані щодо можливих ризиків 
передано для складання раціональної сукупної організаційно-
технологічної моделі будівництва 

 
З використанням цих розробок з'являється можливість проведення 

нелінійного контролю над процесами, швидкого моделювання та коригування 

календарних планів, створення їх порівняльного аналізу із завданим ступенем 

точності. Керуючись принципами поведінки системи, описаними fuzzy-

методами, з'ясування точних значень змінних і складання рівнянь не займає 

багато часу, є можливість нечіткого формулювання вхідних даних, критеріїв 

оцінки і порівняння.  

Контроль виконання календарного плану починається з отримання 

інформації про етап виконання робіт. Потім порівнюються вихідний і 

фактичний графіки, проводиться переоцінка обсягів робіт та прогнозування 

змін календарного плану. Завершальною ланкою є внесення перетворень в 

календарний графік та ознайомлення всього персоналу з новим зміненим 

графіком для подальшої коректної реалізації проекту. 

Висновки. Застосування нечіткої логіки дозволяє оптимізувати 

календарне планування будівництва як на етапі розробки, так і в процесі 
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виконання робіт для їх корекції з урахуванням мінливих умов. При застосуванні 

обчислювальної техніки значно спрощується завдання організації будівельного 

виробництва (виконання та узгодження календарних планів) та управління 

календарними планами (контроль, коректування, прогнозування та ознайомлення 

всіх учасників проекту з планом і змінами, що вносяться до нього). 
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Д. В. Алтухова, О.А. Тугай 

Календарное планирование в современных условиях 

В статье описаны проблемы реализации календарных планов в реальных 

условиях с учетом изменчивости производственной среды и влияния различных 

факторов на предусмотренные планом действия. Автор делает вывод, что 

применение основ нечеткой логики в процессе построения календарных планов 

и их корректировке является эффективным с точки зрения упрощения 

процедуры их составления и экономии времени. 

Ключевые слова: оптимизация календарных планов, изменчивость среды, 

нечеткая логика, математические модели, продолжительность строительства. 
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D. V. Altukhova, O.A. Tugay 

Scheduling in modern conditions 

The article describes the implementation of schedules in real terms, taking into 

account the variability of the production environment and the impact of various 

factors on the action plan. The author concludes that the use of fuzzy logic in the 

process of formation schedules and their adjustment is effective from the viewpoint of 

simplifying the process for their preparation and to save time. 

Keywords: optimization of schedules, the variability of the environment, 

fuzzy logic, mathematical models, the duration of construction. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ 

ЦИКЛИЧНОГО ПІДНІМАННЯ МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

МОБІЛЬНОГО КОМПЛЕСУ (МТМК) 

 

Наводяться особливості формування методів і засобів комплексної 

механізації циклічного піднімання МТмК вантажопідйомними крокуючими 

модулями при зведенні багатоповерхового будинку. 

Ключові слова: метод, засіб, комплексна механізація, крокуючий модуль ша-

тер, штовхач, станина, максимальний коєфіціент корисної дії, однотипні операції. 

 

Вантажопідйомні крокуючі модулі надалі -ВПКМ, пристосовані до наших 

розробок і представляють собою гідравлічний пристрій, який встановлюється 

всередині або зовні по периметру на несучих колонах МТмК і має  один чи 
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декілька домкратів. Це дозволяє циклічно виконувати основні монтажні операції і 

прийоми з піднімання: переміщення, орієнтування, наведення та встановлення в 

проектне положення монтажно-технологічного мобільного комплексу МТмК. 

У будівельній практиці великий розвиток набули методи монтажу з 

застосуванням вантажопідйомних крокуючих домкратних систем для 

переміщення надважких великорозмірних покриттів або структур,частин спо-

руд,   насуванням їх  по горизонтальним похилим або вертикальним напрямним 

при поелементному (посекційному), покроковому підніманні або по нако-

чувальним шляхам [1, c. 53-60].Вантажопідйомні крокуючі модулі мають ряд 

переваг перед іншими системами механізації піднімання великорозмірних 

покриттів. Вони дають змогу протягом всього періоду виконувати робітниками 

багато однотипних (типових) операцій і прийомів: монтаж, бетонування, 

вивіряння, закріплення, зварювання, установка болтів тощо. Причому найбільш 

трудомісткі операції можуть бути автоматизовані, наприклад піднімання і 

переміщення домкратних систем. 

Кількість модулів залежить від загальної маси МТмК і визначається розра-

хунком. Встановлення ВПКМ на колони виконують безпосередньо перед першим 

підніманням МТмК після остаточного завершення його укрупненого збирання. 

Перелік основних операцій і прийомів виконання робіт з укрупнення 

конструкцій МТмК і встановлення системи підйомників визначається 

технологічною картою. До переліку основних операцій по укрупненню і зборки 

МТмК, які виконують на перших 2-3 поверхах багатоповерхової будівлі на 

низьких риштуваннях, згідно з вимогами ПВР, відносять: 

• монтаж конструкцій МТмК по визначеній в технологічній карті, 

монтажної схеми зборки;  

• вивіряння положення елементів і конструкцій, що монтуються; 

• тимчасове і остаточне їх закріплення; 

• встановлення системи ВПКМ на всіх колонах, які будуть виконувати 

функції постійних – експлуатаційних, або тимчасових;  

• вивіряння ВПКМ і закріплення їх для наступного включення в роботу.   
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Піднімання МТмК виконується ВПКМ циклічно з одночасним влаш-

туванням колон. Така технологія виконання робіт дозволяє за спеціально 

розробленою програмою послідовно виконувати наступні цикли монтажу кон-

струкцій шатра,  які його формують, відповідно до прийнятої технології ТЗ та 

методу МЗ зведення, а саме: 

• піднімання МТмК на висоту ходу штоку поршня домкрата (2 - 6 м, а в 

окремих випадках, при застосуванні телескопічних домкратів системи ЕZ600-

40, і вище) шляхом втягнення напрямних разом з витягненням домкратів;  

• встановлення та тимчасове закріплення на оголовку несучої колони 

наступногоїї елементу (висота піднімання розрахункова,  залежить від схеми 

встановлення домкратів і повинна бути достатньою для заведення елементу 

колони в проектне положення);  

• вивіряння – визначає положення блоку в плані, по висоті, горизонталі, 

фіксує, контролює і забезпечує дотримання вимог проекту виконання робіт 

(ПВР), а при відхиленнях - робить  відповідні виправлення; 

• закріплення і передачу навантаження від покриття на новий оголовок 

колони;висування напрямних у початкове положення механізмом переміщен- 

ння, розташованим на опорній плиті і послідовне повторювання всіх операцій 

циклу монтажу покриття до досягнення запланованої проектної 

відмітки.Кількість циклів визначається відношенням висоти проектної відмітки 

до висоти елементу колони. 

Основні конструктивно-технологічні елементи і механізми: 

1- опорна колона гидродомкратного пристрою, на яку встановлюється опорний 

вузол ВПКМ;  

2 -центральний опорний виступ , зроблений в центральній частині колони ;  

3 -оголовок опорного елемента(конструктивна частина колони); 

4 - симетричні уступи,виконані в нижній частині у опорного елемента колони ;  

5 - наскрізні отвори,виготовлені з обох боків виступу  2 ;  

6 - шарнірні лінійні напрямні,встановлені в отвори таким чином,що мають 

можливість зміщення в горизонтальній площині від центрального виступу  2; 
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7 -провушини, зроблені нижній

8 -опори для кріплення верхньої

аб                                     

Рис. 1. Аксонометрія (а), схем

опорна рама пристрою; 2 

виступ; 4 – опорний елемент

опорному елементі колони

лінійні напрямні- 7 ;  8 – оп

 

Роботи по встановленню

Етап 1. На підколонний

елемент,який постійно закріплюють

анкерними болтами.  

Етап 2. На колону встановлюють

Етап 3. Лебідкою через

пластині, встановлюють також

Етап 4. Встановлення

закріплення по всій сітці

дорівнювати 4- 6 метрів. 
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нижній частині шарнірних напрямних

кріплення верхньої частини домкрата. 

                                     в  

), схеми колони( б) і  монтажного пристрою

; 2 – опорний вузол колони, 3 – центральний

елемент (частина колони); 5 – симетричні

колони; 6 – наскрізні отвори, в які вставляються

пори для кріплення верхньої частини

встановленню ВМКМ: 

підколонний фундамент встановлюється перший

закріплюють відповідно проекту  гайками

встановлюють ВМКМ - краном зверху (варіант

через нижній шарнір, використовуючи

встановлюють також  ВМКМ опорний елемент (варіант

Встановлення шатра покриття з укрупненням

сітці опорних елементів (колон). Висота

відносин, вип. 34, 2015 

напрямних; 

 

монтажного пристрою(в) : 1 – 

центральний опорний 

симетричні уступи в 

вставляються шарнірні 

частини домкрата.  

встановлюється перший опорний 

гайками з шайбами та 

зверху (варіант-1). 

використовуючи виріз в опорній 

варіант - 2). 

укрупненням та тимчасове 

Висота шатра може 
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Рис.2 Принципова схема

технологічного мобільного

будівлі: модель конструкці

операцій верикального переміщення

 
Для піднімання шатра

опор пропонується в якості

вувати спеціально розроблений

модуль ВМКМ-– рис.3 [54, 97, 98].      
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Принципова схема етапів роботи  ВПКМ в системі

мобільного комплексу МТмК при зведенні багатоповерхової

конструкції ВПКМ; (1)-(9)   циклічна послідовність

переміщення МTмK.  

шатра покриттів з одночасним влаштуванням

якості основної вантажопідйомної машини

розроблений та запропонований гідравлічний

.3 [54, 97, 98].       

відносин, вип. 34, 2015 

 

 

 
в системі монтажно-

зведенні багатоповерхової 

послідовність виконання 

влаштуванням постійних 

вантажопідйомної машини використо-

гідравлічний  крокуючий 
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  а     б    в 

Рис. 3. Модель (а) і принципова схема (б) запропонованого вантажо-

підйомного  крокуючого модуля (ВМКМ), схема (в) встановлення монтажно – 

технологічного мобільного комплексу (МТмК). 

 

Монтажно-технологічний мобільний комплекс(МТмК) переміщується 

шляхом витягування штовхачів , і введення їх у внутрішню опорну частину 

колони до упору . При цьому  відбувається  переміщення станіни  з опорної 

плити  та розташованої на ній конструкцією шатра покриття  домкратами 

штовхачами. Коли штанги штовхачів виходять на всю довжину,  виштовхується 

опорна монтажна частина шатра  з конструкцією покриття на необхідну висоту 

для монтажу наступного опорного елемента (колони). Встановлюється та 

закріплюється опорний елемент. Штовхачі домкрати втягуються і конструкція 

покриття шатра встановлюється на оголовок опорного елемента (колони).   

Робота гідравлічної системи і синхронізація руху різних циліндрів штовхачів 

вантажопідйомного крокуючого модуля вимагає виконання певних вимог. Так, 

плавність ходу поршня циліндру залежить від рівномірності подачі робочої рідини 

до кожного циліндра, а для забезпечення синхронного піднімання покриття 

діаметри домкратів повинні бути однакові. На даний час, системи подачі робочої 

рідини гідроприводів здатні сприймати сигнали керування з частотою до 1000 Гц, що 

дозволяє виконувати високоточне позиціонування вихідних ланок. Забезпечення 
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цього залежить від кількох факторів - не тільки від гідравлічних компонентів, таких 

як клапани, насоси та циліндри, а і від взаємозв'язку якості вимірювання (датчики й 

перетворювачі тиску, розміщення і потужності потоку), контролерів та програмного 

забезпечення, вибору спеціального палива, що надзвичайно важливе, для досягнення 

потрібного результату. Використання об’ємних електрогідравлічних приводів 

дозволяє створювати високоточне вмикання/вимикання приводу, яке забезпечує 

плавність ходу вихідної ланки та максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД) 

системи. 

Використання гідравлічного монтажно-технологічного мобільного комплексу 

МТмК потребує розробки нового способу виконання робіт, який має свою 

організаційну основу і полягає в наступному: монтаж покриття споруди, який 

включає в себе укрупнене складання шатра покриття, встановлення під ним 

вантажопідйомного крокуючого модуля, піднімання великорозмірного шатра 

покриття з підрощуванням підйомників їх секціями, монтаж опорних колон та 

закріплення на них покриття наступним демонтажем підйомників відрізняється тим, 

що вантажопідйомний крокуючий модуль встановлюється на оголовок змонтованого 

опорного елементу, монтаж якого здійснюється в процесі циклічного піднімання 

покриття послідовним підрощуванням ярусу на висоту, яка відповідає кроку 

вантажопідйомного крокуючого модуля 2 - 6 м. та висоті підрощуваних секцій. 

Поставлена мета досягається за рахунок встановлення підйомника на оголовку 

змонтованого опорного елемента, монтаж якого здійснюється в процесі циклічного 

піднімання покриття послідовним підрощуванням ярусу на висоту, яка відповідає 

кроку підйомника 2 - 6  м та висоті підрощування секцій. При цьому великороз-

мірний шатер в процесі монтажу опирається на постійно змонтовану опорну 

конструкцію, за рахунок чого і досягається збільшення стійкості покриття. 

Роботи з піднімання шатрових покриттів запропонованим способом 

виконуються наступним чином.  

Спочатку монтують фундаменти опорних конструкцій (наприклад: для 

розміщення в них металевих чи бетонних колон) в такій кількості, яка буде 

забезпечувати експлуатаційну статичну стійкість змонтованої споруди чи будівлі 
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після піднімання покриття на проектні відмітки. Загальна кількість колон 

визначається масою шатрового покриття з урахуванням  відповідних  коефіцієнтів  

надійності чи запасу міцності. 

Довжина збірного елементу колони залежить від кроку ходу домкратного 

пристрою. В нижній та верхній частині елемента  колони утворюють спеціальні 

упорні елементи, в які будуть спиратися домкратні захоплювачі.  Кількість 

монтажних елементів колони залежить від проектної відмітки висоти опорної 

верхньої частини колони і прийнятого кроку ходу штоку штовхачів домкратного 

пристрою. Далі на фундаменти встановлюють нижні елементи колон і виконують всі 

необхідні монтажні операції і прийоми, які належать до традиційних методів 

монтажу. Після чого приступають до укрупненого монтажу блоків покриття шатра 

відповідно до  проектних розробок, який може виконуватися за допомогою різних 

кранових методів. Головною перевагою є розміщення опорних частин блоків 

покриття на опорних частинах нижніх елементів колон.  

Висновки. 

1. Вантажопідйомні крокуючі модулі мають ряд переваг перед іншими 

системами механізації піднімання шатрових покриттів. Вони дають змогу 

протягом всього періоду виконувати робітниками багато однотипних (типових) 

операцій і прийомів: монтаж, бетонування, вивіряння, закріплення, зварювання, 

установка болтів тощо. Причому найбільш трудомісткі операції можуть бути 

автоматизовані, наприклад піднімання і переміщення домкратних систем. 

2. Кількість модулів залежить від загальної маси МТмК і визначається 

розрахунком. Встановлення ВПКМ на колони виконують безпосередньо перед 

першим підніманням МТмК після остаточного завершення його укрупненого 

збирання. 

3. Використання гідравлічного монтажно-технологічного мобільного 

комплексу МТмК потребує розробку нового способу виконання робіт, який має свою 

організаційну основу і полягає в наступному: монтаж покриття споруди, який 

включає в себе укрупнене складання шатра покриття, встановлення під ним 

вантажопідйомного крокуючого модуля, піднімання великорозмірного шатра 
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покриття з підрощуванням підйомників їх секціями, монтаж опорних колон та 

закріплення на них покриття наступним демонтажем підйомників відрізняється тим, 

що вантажопідйомний крокуючий модуль встановлюється на оголовок змонтованого 

опорного елементу, монтаж якого здійснюється в процесі циклічного піднімання 

покриття послідовним підрощуванням ярусу на висоту, яка відповідає кроку 

вантажопідйомного крокуючого модуля та висоті підрощуваних секцій.  
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К.В. Черненко 

Формирование методов и средств комплексной механизации цикличного 

поднимания монтажно-технологическое мобильного комплес (МТмК) 

Приводятся особенности формирования методов и  основ комплексной 

механизации цикличного поднятияМТмК грузоподмными шагающими моду-

лями при возведении высотного здания. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У даній статті досліджуються чинники зовнішнього середовища, які 

впливають на ефективність управління підприємством. Розглядається класи-

фікація груп факторів, що впливають на управління підприємством. Визначається 

алгоритм послідовності проведення аналізу зовнішнього середовища за 

допомогою якого можна встановити необхідний перелік напрямів, складових і 

показників процедури оцінки ефективності управління підприємством.  
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Ключові слова: підприємство, середовище, фактори, управління, 

аналіз, чинники, ефективність, керівництво, перебудова, ресурси. 

 

Постановка проблеми.На сьогоднішній день дослідження 

підтверджується потребою постійного аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства, тому дана тема  є досить актуальною. Метою 

дослідження є визначення впливу факторів зовнішнього середовища на 

ефективність діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.З метою дослідження чинників 

зовнішнього середовища та їх впливу на ефективність управління 

підприємством вивчали такі автори, як В. Лопатовський, Т. Примак, Б. Мізюк, 

К. Мамонов, Б. Скоков, О. Короп, Ф. Котлер, Дж. Белл тощо. 

Формулювання цілей та завдання статті (або Постановка задачі). 

Фактори зовнішнього середовища можна розглядати як можливості та загрози 

для підприємства, їх позитивний чи негативний вплив на організацію буде 

залежати від ефективності управління та адаптивності підприємства. Тому 

головним завданням керівництва кожного підприємства є ретельне дослідження 

поведінкового впливу зовнішніх факторів на життєздатність економічної 

одиниці, своєчасне визначення найсуттєвіших за впливом зовнішніх факторів 

та оптимізація їх впливу на підприємство.  

Основна частина. Фактори зовнішнього середовища найчастіше 

класифікують за такими групами: 

1. Економічні  фактори: 

• наявність у суспільстві основних галузей народного господарства, 

підприємств, організацій; 

• інфраструктура економіки;  

• транспорт, комунікації;  

• корисні копалини, енергетичні ресурси,  

• характеристика виробничої  продукції (послуг, робіт), валовий 

національний продукт; 
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• стан економіки і показники її розвитку (кризові явища, 

інфляційніпроцентні ставки та ін.); 

• склад і структура фінансово-банківської системи;  

• державні та місцеві органи регулювання економіки;  

• податкова політика, пільги, штрафи, санкції.  

Економічне середовище України перебуває в кризовому стані. Навряд чи 

спроможна Україна самостійно, без іноземних інвестицій подолати кризу і 

здійснити структурну перебудову. 

2. Політичні фактори: 

• політична система; 

• законодавча і нормативно-правова система; 

• політичні партії і політичні лідери;  

• органи законодавчої, судової і виконавчої влади в центрі й на місцях;  

• склад уряду й органів місцевої влади, їхні функції і повноваження 

щодорегулювання бізнесу;  

• політична стабільність; 

• профспілки та інші громадські організації;  

• засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса).  

3. Соціально-демографічні  та культурні фактори: 

• кількість населення країни і даної місцевості, його демографічнаі 

віковахарактеристики;  

• кількість і структура сімей, їхні традиції; 

•  рівень кваліфікації, освіти, трудові навички працездатного населення, 

рівеньдоходів населення, структура потреб;  

•  життєві цінності, настанови, традиції, звичаї, стереотипи населення й 

окремихйого груп, етичні й естетичні стандарти;  

•  релігійні вірування; 

•  міграційні процеси, мобільність населення;  

•  міжнародні, міжетнічні відносини.  

4. Технологічні фактори: 
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• патенти, авторські свідоцтва, раціоналізаторські пропозиції; 

• науково-технічні розробки, звіти з науково дослідницьких робіт, 

проектні розробки, інжинірингові роботи;  

• інформація і технічні засоби й оброблення, системи технологій у різних 

сферах життєдіяльності людей, потенціал науково-дослідних, проектно-

конструкторських, дослідницьких, інжинірингових організацій.  

5. Фактори конкуренції — відбивають майбутні та поточні дії 

конкурентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів. 

6. Географічні-екологічні фактори: 

• земельні та водні ресурси, повітряний басейн, їхній стан і характеристика; 

•  рослинний і тваринний світ;  

•  природні умови діяльності організації (температурний режим, 

погодніумови, інших опадів, пори року); 

• реальний і допустимий рівні забруднень повітря,  землі,  води 

токсичними відходами; 

•  реальний і допустимий рівні несприятливих впливів на 

навколишнєсередовище електричними, магнітними та іншими полями; 

• тенденція екологічних змін навкруги фірми; 

• екологічні рухи та організації, екологічна діяльність державних органів 

громадськості. 

7. Міжнародні фактори:  

• структура господарства країни;  

• характер розподілу доходів;  

• середній рівень заробітної платні; 

• вартість транспортних послуг;  

• інфляція та ставки банківського процента;  

• обмінний курс валюти відносно країни-партнера;  

• рівень ВНП;  

• рівень податків. 
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Таким чином, можна скласти такий алгоритм проведення аналізу 

зовнішнього середовища:  

Послідовність проведення аналізу зовнішнього середовища 
Найменування робіт Зміст робіт 

1. Визначення об'єкта 
аналізу 

Виявлення характеру й симптомів невідповідності в 
системі управління підприємства й поза ним. 

2. Визначення мети 
аналізу 

Формулювання передбачуваних результатів проведеного 
аналізу. 

3. Складення плану 
проведення аналізу 

Визначення послідовності проведення аналізу, етапів 
робіт, термінів їх виконання, персональних виконавців та 
необхідних ресурсів. 

4. Розробка графіків 
збирання й обробки 

інформації 

Визначення складу й змісту графіків, обрання методів 
збирання інформації та визначення методики щодо оцінки 
її достовірності. 

5. Обробка даних, їх 
систематизація 

Обрання об'єктів опитування, проведення опитувань, 
обробка анкет, вивчення статистичної планової, 
бухгалтерської та іншої документації. 

6. Аналіз зібраної 
інформації 

Обробка кількісних і якісних показників, які 
характеризують об'єкт дослідження. 

7.Розробка висновків 
і рекомендацій 

Оцінка стану об'єкта аналізу, виявлення негативних і 
позитивних ракурсів його діяльності визначення заходів і 
рішень, які необхідно застосовувати. 

Найменування робіт Зміст робіт 
 
Ми повинні гарно розуміти складну взаємодію керівників, які в свою 

чергу взаємодіють з елементами зовнішнього середовища. Спочатку треба 

вивчати і враховувати зміни в суспільстві та вимоги, що ставлять до організації 

споживачі, власники, постачальники та ін. Також важливо відчувати тиск 

внутрішнього середовища, настрій персоналу, фінансовий стан організації 

тощо. У будь-якій організації зовнішнє середовище є дуже складним. 

Висновки. Отже, чинники зовнішнього середовища, які визначають 

зовнішню ефективність управління, доцільно встановлювати відповідно до 

суб’єктів зовнішнього середовища, що взаємодіють з підприємством. Саме таке 

визначення та поєднання чинників, які впливають на ефективність управління 

підприємством, надає змогу встановити необхідний перелік напрямів, складових і 

показників процедури оцінки ефективності управління підприємством. 
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А. А. Карпюк 

Организационно-технологические аспекты влияния внешней среды на 

деятельность предприятия 

В данной статье исследуются факторы внешней среды, которые влияют 

на эффективность управления предприятием. Рассматривается классификация 

групп факторов, влияющих на управление предприятием. Определяется алгоритм 

последовательности проведения анализа внешней среды с помощью которого 

можно установить необходимый перечень направлений, составляющих и 

показателей процедуры оценки эффективности управления предприятием.  

Ключевые слова:предприятие, среда, факторы, управление, анализ, 

факторы, эффективность, руководство, перестройка, ресурсы. 

 
A. A. Karpyuk  

Organizational and technological aspects of environmental influences on 

business operations 

This paper investigates the environmental factors that affect the efficiency of 

enterprise management. We consider the classification of groups of factors affecting 

the management of the enterprise. Determined algorithm sequence analysis of the 

external environment with which you can set the desired list of areas making up the 

procedures and indicators for evaluating the effectiveness of management. 

Keywords: enterprise, environment factors, management, analysis, factors 

efficiency, management, restructuring, resources. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

 

В статье рассматривается методика выбора технологии реставрации 

памятников архитектуры, в основу которой положены системный подход, 

целенаправленный синтез возможных методов (в зависимости от вида 

реставрации и т.п.), использование технологических и конструктивных 

решений реставрации, имеющих научное и технико-экономическое 

обоснование, использование многокритериальных методов технологического и 

технико-экономического обоснования рациональных вариантов. 

Ключевые слова: технология реставрации, рациональные технологи-

ческие и конструктивные решения, выбор эффективных вариантов. 

 

Постановка проблемы. Повышение эффективности производства 

строительно-монтажных работ при реставрации памятников архитектуры 

может быть достигнуто благодаря применению рациональной технологии – 

системы методов их реставрации, а также методов выполнения и механизации 

строительных процессов, параметры которых учитывают основные 

особенности конструктивного исполнения конструкций, их техническое 

состояние, характерные дефекты и повреждения, категорию прочности и 

устойчивости, в том числе возможное ее снижение во время выполнения 

реставрационных работ [12]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сложившаяся 

практика [1, 2, 9, 10] указывает, что реставрационным работам предшествует 

тщательное и всестороннее исследование памятника: натурное (архитектурное 

и инженерное) и историко-архивные изыскания. На натуре изучаются причины 
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обветшания, повреждений, нарушения статического равновесия памятника; для 

исследования состояния конструкций используются технические средства. 

Выясняются возможные способы устранения повреждений и деформаций 

памятника и исследуются специфические особенности основных строительных 

материалов и растворов. Если состояние памятника угрожающее, то уже в 

процессе предварительного обследования принимаются меры по выполнению 

первоочередных ремонтно-восстановительных работ [3 – 9, 11]. 

Методы реставрации памятника назначаются в зависимости от его общего 

технического состояния, имеющихся деформаций и повреждений [5, 12]. 

Цель исследования. На основании установленных особенностей и 

условий реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры, 

их строительно-технологических характеристик [12], разработать основные 

положения методики выбора рациональной технологии реставрации памятников 

архитектуры, которые будут базироваться на принципах системного подхода и 

целенаправленного синтеза возможных методов реставрации, использовании 

научно обоснованных технологических и конструктивных решений, методов 

реставрации, что позволит существенно уменьшить размерность задачи выбора 

и повысить общий уровень технологии реставрации. 

Основная часть. Методика распространяется на обоснование и выбор 

технологии реставрации памятников архитектуры, в основу которой положены: 

− системный подход, обеспечивающий максимально широкий учет 

влияющих факторов и условий реставрации при выборе и обосновании 

рациональных вариантов; 

− целенаправленный синтез возможных методов реставрации в 

зависимости от вида реставрации, строительно-технологических параметров 

конструкций и памятника архитектуры в целом, а также влияющих групп 

факторов и условий производства реставрационных работ; 

− использование технологических и конструктивных решений и методов 

реставрации, имеющих научное и технико-экономическое обоснование; 
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− использование многокритериальных методов технологического и 

технико-экономического обоснования рациональных вариантов, в основе 

которых лежит система разнородных критериев, имеющие количественную 

или качественную, технико-экономическую или технологическую сущность, 

и методология их использования. 

Системный подход предусматривает всесторонний учет влияющих факторов 

и условий реставрации и реализуется процедурами строительно-технологического 

анализа объекта реставрации и условий производства работ с последующей 

систематизацией строительно-технологических характеристик, по предложенным 

метод-образующим признакам [12], описывающих особенности реставрации 

памятника архитектуры, строительно-технологические характеристики 

конструкций, их техническое состояние, характерные повреждения и дефекты:  

вид реставрации памятника архитектуры (метод-образующий признакА 

= {а1, а2, а3,а4});  

архитектурно-историческая ценность (В = {b1, b2, b3});  

вид и конструктивное исполнение несущих конструкций (С = {с1, … сn});  

техническое состояние конструкций, а также памятника архитектуры в 

целом (D = {d1, … dn}). 

Комбинация метод-образующих признаков однозначно описывает ту 

либо иную строительно-технологическую ситуацию, формирует множество 

возможных методов реставрации. 

Принцип целенаправленного синтеза возможных методов реставрации 

(альтернатив) предусматривает поэтапное принятие решений, рациональных на 

том либо ином уровне (этапе) проектирования в зависимости от целей, 

факторов и организационно-технологических параметров реставрации.  

Таким образом, синтез методов реставрации осуществляется как 

целенаправленный процесс принятия решений в следующей 

последовательности: формирование целей, системы критериев и принятие 

решений на каждом из процедурно-иерархических этапов технологического 

проектирования.  
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В качестве таких процедурно-иерархических этапов настоящей 

методикой предусмотрено: 1-й этап – выбор метода реставрации; 2-й этап – 

выбор методов производства работ: разбивка объекта реставрации на элементы 

фронта работ (ярусы, участки и захватки), определение направления и 

последовательности реставрации конструкций (например, распорных) в увязке 

с другими реставрационными строительно-монтажными работами; выбор 

способов механизации строительных процессов, формирование комплектов 

машин и бригад рабочих; организационно-технологическое моделирование 

процесса реставрации и выбор окончательного решения; 3-й этап – разработка 

календарного плана производства работ, расчет материально-технических 

ресурсов и технико-экономических показателей. 

Использование методов, технологических и конструктивных решений 

реставрации, имеющих научное и технико-экономическое обоснование, 

позволяет существенно уменьшить размерность задачи выбора до 

обоснованной величины (сократить варианты) и повысить общий уровень 

технологии – обоснование и выбор осуществляется из совокупности 

рациональных, научно-обоснованных и апробированных технологических 

решений и методов [5, 12]. 

Использование многокритериальных методов технологического и 

технико-экономического обоснования рациональных вариантов 

предусматривает применение на выделенных выше процедурно-иерархических 

этапах проектирования собственной группы критериев, соответствующих по 

своей сущности задаче выбора. 

На первом этапе выбор методов, например, реставрации арочных 

конструкций и сводов, осуществляется с использованием качественных 

критериев логического перебора вариантов на основе установленной 

комбинации метод-образующих признаков [12], и разработанной системы 

рекомендуемых методов [5, 12]. 

На втором этапе выбор возможных методов выполнения и механизации 

строительных процессов и работ осуществляется с помощью системы качествен-
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ных и количественных критериев. Например, методы выполнения и механизации 

строительных процессов назначаются логическим перебором соответствующих 

вариантов из возможной совокупности с количественной оценкой их эффектив-

ности технико-экономическими показателями – количественными критериями. 

На третьем этапе оценка вариантов технологии реставрации 

осуществляется стоимостными (количественными) показателями – общей 

стоимостью, материалоемкостью и трудоемкостью реставрации. 

Выбор рациональной технологии реставрации памятников архитектуры 

осуществляется в четыре этапа (рис. 1): 

I. Формирование и систематизация исходных данных по объекту реставрации; 

II. Выбор и обоснование методов реставрации; 

III.  Выбор методов производства реставрационных строительно-монтаж-

ных работ, в том числе работ по охранному усилению и стабилизации 

конструкций и памятника архитектуры; 

IV. Разработка проектной технологической документации. 

На первом этапе (блоки 1 – 4) выполняется систематизация и 

преобразование исходных данных с целью формирования достаточной 

совокупности строительно-технологических характеристик по памятнику 

архитектуры и условиям его реставрации. 

Формирование и систематизация исходных данных по объекту 

реставрации осуществляется посредством анализа проектно-сметной 

документации и материалов обследования реставрируемого объекта, по 

результатам которого определяются: 

− вид реставрации памятника архитектуры (метод-образующий признак 

А = {а1, а2, а3,а4}); 

− архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные параметры 

объекта реставрации – характер расположения и плотность застройки терри-

тории; объемно-планировочные и конструктивные характеристики и параметры; 

исходная (на момент строительства) категория общей пространственной 

жесткости и устойчивости; характер и степень ослабления пространственной  
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Рис. 1. Схема методики выбора рациональной технологии реставрации 

памятников архитектуры 
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жесткости остова; техническое состояние несущих и ограждающих 

конструкций и всего памятника архитектуры в целом; 

− архитектурно-историческая ценность конструкций (В = {b1, b2, b3});  

− вид и конструктивное исполнение несущих конструкций (С = {с1, … сn});  

− техническое состояние конструкций (D = {d1, … dn}). 

− категория прочности и устойчивости конструкций; 

− перечень и объемы специальных работ и мероприятий по обеспечению 

прочности и устойчивости конструкций и памятника архитектуры в процессе 

его реставрации (устройство охранного усиления, временное и проектное 

усиление конструкций и фундаментов, мониторинг и научное сопровождение 

реставрации и т.п.); 

− технологические параметры фронта работ – структура и объемы по 

отдельным видам работ и конструкциям, сменные объемы работ, сроки 

выполнения работ, состав и наличие средств механизации и 

квалифицированных бригад рабочих, поставщики строительных материалов и 

изделий, возможные субподрядные организации и исполнители; 

− организационные условия и ограничениястроительного производства -   

характер и параметры стесненности зон транспортирования, складирования, 

укрупнительной сборки, производства работ и рабочих мест рабочих; 

ограничения, накладываемые на организацию и методы производства работ 

специфическими условиями реставрации памятника архитектуры (временной 

режим производства работ, недопустимость образования пыли, дымов, газов, 

аэрозолей, запрет на динамические воздействия (ударные, вибрационные) и 

образование шумов). 

На втором этапе (блоки 5 – 7) выполняется обоснование и выбор 

методов реставрации. Сначала формируются возможные методы реставрации 

конструктивних элементов памятника (блок 5) исходя из принципа 

гарантированного обеспечения архитектурно-исторической ценности и 

идентичности реставрируемых конструкций при одновременном обеспечении 
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прочности и устойчивости самих конструкций и памятника архитектуры в 

целом в процессе их реставрации [12]. 

Для повышения эффективности процедур выбора используются 

материалы по разработанным рациональным методам реставрации (например, 

для каменных столбов, арок и сводов памятников архитектуры [5, 12]). 

Выбор предпочтительных методов реставрации (блок 7) выполняется на 

основе логических переборов составляющих метода, дополненного технико-

экономической оценкой стоимости (блок 6) дополнительных конструктивно-

технологических мероприятий и работ по усилению и укреплению конструкций 

и памятника архитектуры в целом. 

На третьем этапе (блоки 8 – 10) выполняется выбор и обоснование 

возможных методов выполнения и механизации строительных процессов и 

работ (технологических решений), осуществляемый последовательными 

процедурами выбора рациональных решений (блок 8) из возможной 

совокупности на основе сопоставления технических параметров средств 

механизации параметрам реставрируемых конструкций (выпор по техническим 

характеристикам) с оценкой эффективности технико-экономическими 

показателями – себестоимостью и трудоемкостью продукции, а также 

продолжительностью работ (блок 9). 

Для повышения эффективности процедур выбора используются 

разработанные рациональные технологические (ТР) и конструктивные решения 

(КР), а также организационно-технологические модели реставрации (на 

примере реставрации арочных конструкций и сводов), моделирующие 

организационно-технологические взаимосвязи строительных объектных 

потоков [12]. 

Технологические параметры и режимы использования средств 

механизации назначаются на основе данных по области рационального 

применения основных средств механизации, установленной для условий 

реставрации памятников архитектуры [5, 12]. 
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Выбор выполняется в последовательности: 1) разбивка объекта 

реставрации на элементы фронта работ (ярусы, участки и захватки) с учетом 

видов, типа, технического состояния, категории прочности и устойчивости, а 

также характерных дефектов и повреждений; 2) определение направления и 

последовательности реставрации конструкций памятника как элементов 

несущей системы (несущего остова) здания 3) выбор возможных методов 

выполнения и механизации строительных процессов; 4) организационно-

технологическое моделирование объектных потоков с установлением 

технологической структуры специализированных потоков, организуемых на 

однородных участках реставрируемого объекта; 5) определение суточных и 

сменных интенсивностей специализированных и частных потоков по каждому 

участку с учетом сроков начала-окончания работ на объекте и по отдельным 

участкам.  

Окончательный выбор (блок 9) рациональных технологических решений 

осуществляется на основе сопоставления технико-экономических показателей 

сформированных вариантов (альтернатив). 

На четвертом этапе (блоки 11 – 15) выполняется разработка проектной 

технологической документации в составе: 

− технологических карт, схем (блок 11) на основные виды работ – 

реставрация, возведение стабилизирующих конструкций, другие работы; 

− специальных конструктивных решений (блок 12) на усиление, 

укрепление конструкций и памятника архитектуры; 

− календарного плана производства работ (блок 13); 

− ведомостей потребности в материально-технических ресурсах, составе 

бригад и комплектов машин (блок 14). 

Вывод.Системный подход предусматривает всесторонний учет 

влияющих факторов и условий реставрации и реализуется посредством 

строительно-технологического анализа объекта реставрации и условий 

производства реставрационных работ с последующей систематизацией 

строительно-технологических характеристик по предложенным метод-
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образующим признакам. Целенаправленный синтез технологических решений 

предусматривает формирование целей, системы критериев и принятие решений 

на отдельных процедурно-иерархических этапах технологического 

проектирования: 1-й этап – выбор метода реставрации; 2-й этап – выбор 

методов производства работ; 3-й этап – разработка технологической 

документации. Выбор рациональных методов реставрации осуществляется с 

использованием многокритериальных моделей, в основе которых лежит 

система разнородных критериев, имеющих различную количественную или 

качественную, технико-экономическую или технологическую сущность.  

Использование научно обоснованных методов реставрации, 

технологических и конструктивных решений, позволяет существенно умень-

шить размерность задачи выбора до обоснованной величины и повысить общий 

уровень технологии реставрации арочных конструкций и сводов. 
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С. О.Осипов  

Методика вибору технології реставрації пам'яток архітектури 

У статті розглядається методика вибору технології реставрації пам’яток 

архітектури, в основу якої покладені системний підхід, цілеспрямований синтез 

можливих методів (в залежності від виду реставрації, тощо), використання 

технологічних і конструктивних рішень реставрації, що мають наукове і техніко-
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економічне обґрунтування, використання багатокритеріальних методів 

технологічного і техніко-економічного обґрунтування раціональних варіантів. 

Ключові слова: технологія реставрації, раціональні технологічні та 

конструктивні рішення, вибір ефективних варіантів. 

 

S. A. Osipov 

Method of selection technology of restoration of monuments of architecture 

The article discusses the technique of choice of technology of restoration of 

monuments of architecture, which builds on the systemic approach, focused synthesis 

of possible methods (depending on the type of restoration, etc.), the use of 

technological and design solutions restoration with scientific and feasibility study, the 

use of multi-criteria methods and technological feasibility study of rational choices. 

Key words: technology of restoration, rational technological and design 

solutions, selection of effective options. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН 

МАЛОЭТАЖНИХ ЗДАНИЙ  

 

Выполнен анализ вариантов возведения стен, которые используются для 

строительства малоэтажных зданий. Приведено сравнение технико-
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экономических показателей различных вариантов технологии возведения стен. 

Определены области рационального использования каждого варианта.  

Ключевые слова: здание, технология, стена кирпичная, стена 

мелкоблочная, стена каркасная, стеновая панель, железобетон, сборные 

конструкции, эффективность. 

 

Актуальность проблемы. Возведение стен является важным этапом 

строительства зданий. Стены определяют, как внешний вид, так и характер 

эксплуатации. Они должны соответствовать требованиям теплозащиты, 

огнестойкости, звукоизоляции, а также быть прочными и долговечными. Для 

возведения стен используются различные материалы. Это зависит от вкуса и 

доступных для строительства средств. Для возведения стен можно 

использовать кирпич, блоки (бетонные, газоблоки, пеноблоки), сборные 

панели, монолитный бетон, а также сборно-монолитные конструкции. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами 

проектирования и устройства стеновых панелей долгое время занимались 

научно- исследовательские центры, фирмы и ученые. [1, 2, 3] 

Помимо традиционных видов возведения стен, было проанализировано и 

новые технологии такие, как стеновые панели из легкого стального каркаса 

фирмы «Меттэм» [3, 4], технология возведения стеновых панелей системы 

«SySpro» с использованием крана [6], а также технология возведения стеновых 

панелей методом подъема с поворотом [5]. 

Компания «Меттэм» осуществляет выпуск стеновых панелей, который 

используется при возведении всех видов зданий. 

Постановка задачи. Проанализировать существующие технологии 

возведения стен, определить ихэффективность и по этим данным получить 

области рационального использования каждого варианта. 

Основной текст. Вначале рассматривается технология возведения стен 

из кирпичной кладки (Tp-1).Такие стены отличаются высокой прочностью и 

огнестойкостью. Благодаря теплоемкости таких стен, они сохраняют летом 
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прохладу, а зимой тепло. Кирпичная кладка не подвержена разрушению 

насекомых-вредителей и процессу гниения.  

Кирпич целесообразно применять для 

возведения стен при строительстве больших 

коттеджей, которые рассчитаны на эксплуатацию 

на протяжении всего года. 

К недостаткам кирпича можно отнести то, 

что он очень хорошо впитывает влагу. 

Кирпичные стены должны иметь достаточную 

толщину, чтобы обеспечить необходимую теплоизоляцию.  

Вес 1 м2 стены в 1,5 кирпича составляет 420 кг.  

Еще одним очень важным недостатком является то, что для отделки 

поверхности стены необходимо поверхность штукатурить или облицевать 

гипсокартонными листами. 

Толщина стены вместе с утеплителем и штукатуркой составляет 520 мм 

(120+40+100+250+10). 

Темп возведения 100 м2 стены – 12 дней. 

Затраты труда на 1 м2 стены – 6,5 чел/час 

 

Tp-2 - стена из бетонных (пено-, газо-, 

керамзитобетонных) блоков. Стены из бетонных 

блоков долговечны, огнеупорны, не подвержены 

гниению и воздействию вредителей. Бетонные 

блоки легкие в обработке, что позволяет 

возводить стены сложной конфигурации. Стены 

из бетонных блоков обладают большой теплоемкостью. Отличительной чертой 

является хорошие физико-механические и эксплуатационные свойства. 

Технология возведения стен достаточна проста. Также такие стены очень 

прочные, стойки к воздействию сырости, однако очень тяжелые. 

Цена кладки стен из блоков ниже, чем возведение из кирпича. 
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Еще одним неотъемлемым преимуществом кладки стен из бетонных 

блоков является то, что под них нет нужды заливать тяжелый дорогостоящий 

фундамент. И благодаря этому будут меньше усадки. 

Есть и недостатки такого материала. Например, бетонные блоки не 

смогут выдержать железобетонные перекрытия. Для этого необходимо делать 

дополнительный бетонный пояс.  

Вес 1 м2 стены из бетонных блоков составляет 120…140 кг (в 

зависимости от блока). 

Также, как и стены из кирпичной кладки, стену необходимо штукатурить 

или облицовывать гипсокартонными листами. 

Толщина стены вместе с утеплителем и штукатуркой составляет 400 мм. 

Темп возведения 100 м2 стены – 10 дней. 

Затраты труда на 1 м2 стены – 3,7… 3,9 чел/час 

Tp-3 - сэндвич панель из легкого стального 

каркаса. Была рассмотрена стеновая панель 

компании «Меттэм», которая состоит из ста-

льного термо-профильного каркаса, окрашенной 

фиброцементной плиты и гипсо-стружечной 

плиты в качестве наружней ивнутренней 

обшивки и базальтового утеплителя. 

Использование технологии по устройству данных панелей позволило, по 

сравнению с каменной кладкой: 

- сократить затраты труда в 2,5-4 раза  

- сроки возведения наружных стен в 3-4 раза 

- при одинаковых габаритах здания увеличить жилую площадь 

Технология изготовления данной плиты не требует подготовки 

внутренней поверхности стены к отделке. 

К недостаткам можно отнести то, что панели по такой технологии имеют 

всего 2 типоразмера: 3х3м и 6х3м. Тем самым ставит в жесткие рамки 

архитекторов и проектировщиков. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

69 

Tp-4 - сэндвич панель по технологии 

«SySpro». Сэндвич панель по этой технологии 

изготавливается на заводе. Делается горизонтальная 

опалубка и металлический каркас для будущей 

стены. Выливается одна сторона стены и в мокрый 

бетон устанавливается металлический каркас до 

того, пока не застыл бетон и не набрал прочности. 

После того, как бетон набрал прочности вместе с 

каркасом, его переворачивают на 180о таким образом, чтобы готовая сторона 

стены была сверху, а каркас смотрел вниз. После этого делают еще одну гори-

зонтальную опалубку. Выливают туда бетон и опускают нашу конструкцию. 

После затвердения бетона стеновую панель можно транспортировать на объект.  

На объекте, после установки и закрепления конструкции в проектное 

положение, заливают теплоизоляцию во внутрь конструкции. После чего 

получается полноценная сэндвич-стена. 

Преимущества: 

1. Технология основана на автоматизированном производстве с применением 

новейших технологий управления роботизированной малогабаритной системы. 

2. Высокая точность и качество деталей. 

3. Возможность делать различные формы. 

4. Резка, гибка и сварка арматуры в заводских условиях. 

5. Панель вычерчивают в CAD-системе и осуществляется автоматическая 

проверка всех размеров в плане и разрезе. 

Недостатки: 

1. Транспортировка стеновых панелей на объект. 

2. Затраты на погрузку/выгрузку стеновых панелей. 

3. Затраты на бетонирование стыков и швов. 

Tp-5 - сэндвич панель по технологии «Tilt-Up». Сэндвич панели по этой 

технологии изготавливаются непосредственно на строительной площадке в 

горизонтальном положении. При помощи опалубки на ровной поверхности 
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формируются части стен, укладывается 

арматура, размещаются закладные детали и 

укладывается бетон. После набора необхо-

димой прочности производится монтаж 

конструкций стен при помощи крана.  

В некоторых случаях, для строительства 

коттеджей, вместо опалубки укладывают специальные элементы из пенопласта 

на ровной поверхности и после монтажа конструкции стены, они остаются 

частью стены, ее наружной поверх-ностью и служит теплоизоляционным слоем. 

Таким образом получается жесткий монолитный остов будущего дома с 

теплоизоляционным слоем из пенопласта. 

В преимуществах – максимальная механизация работ. Бетон подается на 

нижний уровень при помощи крана, тем самым не нужно использовать 

бетононасос. Укладка бетонной смеси более технологична, чем в вертикальную 

опалубку. При небольших габаритах получается легкий и жесткий остов. 

Также, уменьшает затраты труда на изготовление панелей, т.к. все работы 

по изготовлению происходят в горизонтальном положении. 

Эта технология позволяет изготавливать панели различных размеров, т.к. 

не требуется привязка к максимальным габаритам автотранспорта.  

Недостатки: 

- должна быть относительно равнинная местность, чтобы можно было 

использовать кран.  

- в стесненных условиях не возможно использовать данную технологию. 

По таблице 1 можно определить, что для кирпичной кладки и кладки с 

бетонных блоков толщина стен вместе с утеплителем составляет 520 мм и 400 

мм соответственно. Для сэндвич панелей из легкого стального каркаса фирмы 

«Меттэм» - 235 мм. И для сэндвич панелей по технологии «SySpro» и «Tilt-Up» 

составляет 220 мм. 

Самые большие затраты труда 1 м2 стены- возведение стен кирпичной 

кладкой и составляет 6,5 чел/ч. Самые низкие для технологий «Меттэм», 
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«SySpro» и «Tilt-Up» - 1,5 чел/ч, 1,7 чел/ч и 1,2 чел/ч соответственно. Из этого 

следует, что сокращаются затраты труда по возведению стен по новым 

технологиям на 74-81,5% по сравнению с кирпичной кладкой. 

Таблица 1 

Сравнение возведения 2-х этажного дома площадью 117 м2 

различными видами технологий 

Сравнение 
технологий 

Tp-1 Tp-2 Tp-3 Tp-4 Tp-5 

Толщина стены с 
утеплителем, мм 

520 400 235 220 220 

Затраты труда на 1м2, 
чел/час 

6,5 3,9 1,5 1,7 1,2 

Темп возведения 
100 м2 стены, дни 

12 10 2,5 2,3 2 

Подготовка 
внутренней 
поверхности стены к 
отделке 

Штукатурные 
работы или 
облицовка 
ГКЛ 

Штукатурные 
работы или 
облицовка 
ГКЛ 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Вес 1 м2 стены, кг 520 180 50 275 246 
Общая стоимость, у.е. 8780,0 6527,5 4680,0 4720,0 3776,5 

 
Таблица 2 

Рейтинговая оценка экспертами по основным показателям различных 

видов материалов 

Критерии Tp-1 Tp-2 Tp-3 Tp-4 Tp-5 
Транспортировка 3 2 1 1 4 
Трудоемкость 1 2 4 3 4 
Механизация 1 1 3 4 4 
Конструктивность 1 2 4 3 4 
Долговечность  3 2 1 3 4 
Складирование 3 3 4 4 4 

Общее: 12 12 17 17 24 
 
По скорости монтажа сильно уступает кирпичная кладка и кладка бетон-

ными блоками (100 м2 стены за 12 и 10 дней соответственно) новым 
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технологиям«Меттэм», «SySpro» и «Tilt-Up» (100 м2 стены за 2,5, 2,3, 2,0 дня 

соответственно). Примерно на 75-83,5% выше скорость монтажа новыми 

технологиями. 

Еще одним очень важным преимуществом новых технология является то, 

что внутреннюю и внешнюю поверхность не нужно штукатурить или 

выравнивать гипсокартонными листами, чего не скажешь для стен возведенных 

методом кирпичной кладки или бетонными блоками. 

Самый большой вес стены на 1м2 в кирпичной кладке, а самый маленький 

у стен из легкого стального каркаса фирмы «Меттэм» и составляет 50 кг/м2 

стены. Этот показатель очень важен, так как он, в основном, определяет какой 

должен быть фундамент дома. 

Самая высокая стоимость строительства дома при возведении стен 

кирпичной кладкой и бетонными блоками – 8780 у.е. и 6527,5 у.е. 

соответственно. А самая низкая для строительства дома при возведении стен 

методом «Tilt-Up» – 3776,5 у.е. 

По рейтинговой оценке экспертов (Таблица 2) видно, что самый низкий 

показатель имеют технологии возведения стен методом кирпичной кладки и 

бетонных блоков. А самый высокий – по технологии «Tilt-Up». 

Выводы:  

Возведение стен по технологии кирпичной кладки и кладки бетонными 

блоками целесообразно использовать при строительстве зданий в стесненных 

условиях.  

Для зданий, которые стоят на плохих грунтах лучше всего использовать 

возведение стен по технологии компании «Меттэм», так как под такие стены 

нет необходимости делать мощные фундаменты и тем самым сокращать 

расходы на устройство фундаментов. 

Для получения максимальной точности монтажа и качества изделий 

лучшевсего использовать технологию «SySpro», так как все сэндвич панели 

изготав-ливаются на заводе при помощи робототехники и компьютерных 

программ CAD. 
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Для получения минимальных затрат труда, темпов возведения стен и 

стоимости возведения здания лучше всего использовать технологию «Tilt-Up». 
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Г.М. Тонкачеєв, М.В. Клис 

Ефективність технологій зведення стін малоповерхових будівель 

Проведено аналіз варіантів зведення стін, які використовуються для 

будівництва малоповерхових будівель. Проведено порівняння техніко- 

економічних показників різних варіантів технологій зведення стін. Визначені 

області раціонального використання кожного варіанта.  

Ключові слова: будівля, технологія, стіна цегляна, стіна дрібноблочна, 

стіна каркасна, стінова панель, залізобетон, збірні конструкції. 

 

G. Tonkacheyev, M. Klys 

Efficient technologies Walling low-rise buildings 

Analysisoptions wall erection used for the construction of low-rise buildings. 

Comparison of different options technology wall erection of technical and economic 

parameters. Advantages of each option identified and considered.  
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М.Є.  Нестеренко 

аспірантка 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ 

 

Розглянуто переваги та недоліки основних методів оцінки ризиків 

підприємств. 

Ключові слова: підприємство, ризик, статистичний метод, експертна 

оцінка, аналітичний метод, аналоговий метод. 

 

Ризик, якому піддається підприємство ˗ це ймовірна загроза розорення 

або несення таких фінансових втрат, які можуть зупинити всю справу. Оскільки 

ймовірність невдачі присутня завжди, постає питання про методи зниження 

ризику. Для відповіді на це питання необхідно кількісно визначити ризик, що 

дозволить порівняти величину ризику різних варіантів рішення і вибрати з них 

той, який найбільше відповідає обраній підприємством стратегії ризику. 

Постановка проблеми.Для ефективного функціонування підприємства 

необхідно постійно вивчати ринок, оцінювати ризик певних подій, з якими 

стикається підприємець в процесі діяльності, і на основі отриманої оцінки 

приймати рішення про оптимальний варіант дій для підприємства. 

Велику увагу слід приділяти саме методам оцінки підприємницького 

ризику, адже правильність оцінки ризику безпосередньо впливає на результати 

діяльності підприємства, на величину можливих втрат або очікуваних прибутків. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблему оцінкирізного роду ризиків, в 

тому числі і підприємницького, досліджували такі вчені економісти: А. В. 

Шегда,В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, Н. Н. Клименюк, Л. В. Пронченко,  

А. М. Ткаченко, О. Л. Устенко, та ін . Проте проведені дослідження не дають 
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відповіді на всі питання та не вирішують усього комплексу проблем, 

пов’язаних з оцінкою ризику. 

Постановка задачі. Метою даної статті є розгляд основних методів 

оцінки ризику, проведення їх аналізу та визначення найбільш прийнятного 

методу для практичного використання. 

Виклад основного матеріалу.Аналіз ризикує початковим етапом 

процесу управлінняризиком. Його мета складається в одержанні необхідної 

інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики. Зібраної 

інформації повинно бути досить для того, щоб приймати адекватні рішення на 

наступних стадіях. Аналіз ризику можна поділити на два види, які доповнюють 

один одного: якісний і кількісний. 

Якісний аналізможе бути порівняно простим, його головнезавдання — 

визначити фактори ризику, етапи роботи, при виконанні яких ризик виникає, 

тобто встановити потенційні сфери ризику, після чого ідентифікувати всі 

можливі ризики.Кількісний аналізризику, тобто чисельне визначеннярозмірів 

окремих ризиків і ризику в цілому, — проблема більш складна. Підприємець 

завжди повинен прагнути враховувати можливий ризик і передбачати міри для 

зниження його рівняі компенсації ймовірних втрат. У цьому й полягає сутність 

управління ризиком. 

Методи оцінювання ризику об’єднують у чотири групи: 

1) Статистичні – застосовуються лише за наявності достатньо великого 

обсягу статистичної інформації для отримання точної кількісної величини рівня 

ризику; 

2) Експертні - дають змогу визначити рівень ризику в тому разі, коли 

відсутня необхідна інформація для здійснення розрахунків або порівняння, 

ґрунтуються на опитуванні кваліфікованих спеціалістів з наступною 

статистичною обробкою результатів цього опитування; 

3) Розрахунково – аналітичні – призначені для розрахунку відносно 

точного кількісного вираження рівня ризику на основі внутрішньої 

інформаційної бази самого підприємства; 
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4) Аналогові – дають змогу оцінити рівень ризику по окремих операціях на 

основі порівняння з аналогічними, вже багаторазово здійснюваними операціями. 

Статистичний метод полягає у вивченні статистики втрат і прибутку, що 

мали місце на даному чи аналогічному підприємстві, з метою визначення 

імовірності події, встановлення величини ризику. Імовірність означає 

можливість одержання певного результату. 

Величина ризику вимірюється двома показниками: середнім очікуваним 

значенням і мінливістю можливого результату. Середнє очікуване значення 

виражається у вигляді середньозваженої величини всіх можливих результатів 

Е(х), де імовірність кожного результату А, використовується як частота чи вага, 

що відповідає значенням Х. У загальному вигляді це можна записати так: 

Е(х) = А1Х1+ А2Х2+ ...+АnXn .    (1) 

Середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і за 

нею не можна прийняти рішення на користь якого- небудь варіанта. Для 

остаточного рішення необхідно вимірити розмах чи мінливість показників, 

тобто визначити мінливість можливого результату. 

Особливий інтерес становить кількісне оцінювання економічного ризику 

за допомогою методів математичної статистики. Головні інструменти цього 

методу оцінювання:імовірність появи випадкової величини (Pi); математичне 

очікування (М) чи середнє значення (�)��� досліджуваної випадкової величини 

(наслідків якої - небудь дії, наприклад доходу, прибутку і т.п.); дисперсія 

(� = ��);стандартне (середньоквадратичне) відхилення (�); коефіцієнт варіації 

(v); розподіл імовірності досліджуваної випадкової величини. 

Для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) ризику, що 

виміряється двома критеріями: 
1) середнє очікуване значення (математичне очікування); 

2) коливання (мінливість) можливого результату. Середнє очікуване 

значення(Х = М)— це середньозважене значення величини події, що пов’язана 

з невизначеною ситуацією: 
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� = � = ∑ �������� ,    (2) 

де Хі— значення випадкової величини. 

Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в 

середньому.Середня величина (��) являє собою узагальнену кількісну характе-

ристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого- небудь варіанту. 

Однак для прийняття рішення необхідно так само виміряти коливання 

показників, тобто визначити міру мінливості можливого результату. 

Коливання можливого результатуявляє собою мірувідхилення 

очікуваного значення від середньої величини. 

Для цього на практиці звичайно застосовують два близько пов’язані 

критерії: дисперсію і середньоквадратичне відхилення. 

Дисперсія — середнє зважене з квадратів відхиленьдійсних результатів 

від середніх очікуваних. 

�(�) = ∑ �� (�� − ��)�.     (3) 

Середньоквадратичне відхилення — це корінь квадратнийз дисперсії. Він 

є іменованою величиною і вказується в тих самих одиницях, у яких 

вимірюється; ознака, що варіює: 

� = ��(�).     (4) 

Дисперсія і середньоквадратичне відхилення служать мірами абсолютного 

коливання і вимірюються в тих же фізичних одиницях, у яких вимірюється 

ознака, що варіює. Для аналізу звичайно використовується коефіцієнт варіації, 

який являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до середньої 

арифметичної і показує міру відхилення отриманих знань: 

� = �/М   чи   � = �/Х�     (5) 

Коефіцієнт варіації — відносна величина. Тому на його розмір не впли-

вають абсолютні значення досліджуваного показника. Коефіцієнт варіації може 

змінюватися від 0 до 100%. Чим більший коефіцієнт, тим сильніше коливання. 

В економічній статистиці встановлена така оцінка різних значень 

коефіцієнта варіації:до 10% — слабке коливання; до 10–25% — помірне; понад 
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25% — високе. 

Відповідно, чим вище коливання, тим більший ризик. 

Перевага статистичного методу— простота математичних розрахунків, а 

явний недолік — необхідність великої кількості вихідних даних, оскільки чим 

більший масив вихідних даних, тим точніший розрахунок.За допомогою 

статистичного методу оцінки ризику можна оцінити не тільки ризик конкретної 

угоди, а й підприємства в цілому за певний проміжок часу. 

Експертні методи оцінки рівня фінансового ризику застосовуються в 

тому випадку, якщо на підприємстві відсутні необхідні інформативні дані для 

здійснення розрахунків економіко-статистичними методами. Ці методи 

базуються на опитуванні кваліфікованих фахівців (страхових, фінансових, 

інвестиційних менеджерів відповідних спеціалізованих організацій) з 

наступною математичною обробкою результатів цього опитування. 

У процесі традиційних експертних процедур вирішується таке коло 

завдань: прогнозування можливого розвитку подій; виявлення причин і джерел 

ризику, оцінювання імовірності настання ризикової події; аналіз результатів 

досліджень інших експертів; розробка сценаріїв дій з нейтралізації ризику. 

Останнім часом у практиці ризик-менеджменту широко застосовуються 

групові методи експертизи: консиліуми, наради, закриті обговорення, бізнес-

тренінги, „мозкові атаки”. Дослідження показують, що методи колективної 

генерації ідей дають на 70 % більше ідей, ніж їх можна отримати від тих самих 

експертів у процесі індивідуальної експертизи. Незалежно від форми 

проведення експертних процедур, всі експертні методи базуються на бальній 

оцінці окремих факторів ризику і визначенні їх частки. 

Метод експертних оцінок заснований на узагальненні думок фахівців-

експертів про ймовірність ризику. Беруться до уваги інтуїтивні характеристики, 

засновані на знаннях і досвіді кожного експерта. Експертні методи дозволяють 

швидко і без великих тимчасових і трудових витрат одержати інформацію, 

необхідну для вироблення управлінського рішення. 
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Для оцінки узгодженості експертів найчастіше використовують 

коефіцієнт конкордації, величина якого вказує на достовірність оцінок, його 

величина визначається за формулою: 

� =  �ф
�

�� !� =  Ʃ#$%� &'#(%
��∙(*+�),�

%
%���∙*∙(*�(�)  ,    (6) 

де  �ф� - фактична дисперсія (середньоквадратичне відхилення) підсумкових 

(впорядкованих, проранжованих) оцінок, які надані експериментами; 

�*'.�  – дисперсія підсумкових (впорядкованих) оцінок за умови, що 

думки експертів повністю збігаються; 

/�  - сумарна оцінка, одержана і-м об’єктом; 

0 - кількість досліджуваних об’єктів; 

1 - кількість експертів. 

 

Величина коефіцієнта конкордації коливається в межах від 0 до 1. При 

нульовому значені коефіцієнта зв'язок між оцінками різних експертів відсутній, 

тобто відсутня узгодженість думок. Якщо значення дорівнює одиниці, то думки 

експертів повністю збігаються. 

До аналітичних методів оцінювання ризиків відносяться: метод налізу 

доцільності витрат, метод аналізу чутливості, метод визначення точки 

беззбитковості, метод корегування параметрів проекту. 

Метод аналізу доцільності витрат орієнтований на ідентифікацію 

потенційних зон ризику і покликаний звести до мінімуму розмір капіталу, що 

піддається ризику. Аналіз засобів, що піддаються ризику, може допомогти 

прийняти рішення про припинення інвестицій. 

Пропонуються такі показники визначення ступеня ризику фінансових 

коштів:надлишок чи недостатність власних засобів (+ Есс); надлишок чи 

недостатність власних і позикових джерелформування запасів (+Е); надлишок чи 

недостатність загальної величини основних джерел для формування запасів і 

витрат (+Ео). 
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Балансова модель стійкості фінансового стану підприємства має такий вигляд: 

ОФ + ОС + ДС = СС + КР + КТЗ,   (7) 

де ОФ — основні засоби і вкладення; 

ОС—поточні активи, запаси і витрати; 

ДС — грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська 

заборгованість та інші активи; 

КР — кредити і позикові кошти; 

КТЗ — кредиторська заборгованість і позикові кошти;  

СС — власні кошти. 

 

Обчислення трьох показників фінансової стійкості дає можливість 

визначити для кожної фінансової області ступінь їхньої стійкості. 

Наявність власних оборотних коштів дорівнює різниці величини джерел 

власних коштів і величини основних засобів і вкладень: 

Есс = СС – ОФ. 

Тоді надлишок чи недостатність власних коштів становить: 

+ Есс = Есс – ОС. 

Надлишок чи недостатність власних і позикових джерел формування запасів: 

+ Е = (Есс + КР) – ОС. 

Надлишок чи недостатність загальної величини джерел для формування 

запасів: 

+ Ео = (Есс + КР + КТЗ) – ОС. 

Оцінка ризиків фінансового стану підприємства проводитьсяза показниками, 

наведеними в табл.1. 

Таблиця 1 

Оцінка ризиків фінансового стану підприємства 

Фінансовий стан Значення показників 

Абсолютної стійкості ± Есс ≥ 0 ± Е ≥ 0 ± Еo ≥ 0 
Нормальної стійкості ± Есс = 0 ± Е = 0 ± Еo= 0 
Нестійкого стану ± Есс < 0 ± Е ≥ 0 ± Еo ≥ 0 
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Критичного стану ± Есс < 0 ± Е < 0 ± Еo ≥ 0 
Кризового стану ± Есс < 0 ± Е < 0 ± Еo< 0 

 
Перевага цього методу полягає в тому, що, знаючи статті витрат з 

максимальним ризиком, можна знайти шляхи його зниження. Наприклад, 

знаючи, що ризик пов’язаний з орендою транспортного засобу, можна 

переглянути питання про перевезення товару. 

Основний недолік методу полягає в тому, що (як і при статистичному 

методі) підприємство не аналізує джерела ризику, а приймає ризик як цілісну 

величину, ігноруючи його складові. 

Метод аналізу чутливості. Завдання методу аналізу чутливості полягає в 

тому, щоб дати кількісну оцінку зміни показника ефективності проекту при 

змініпевних аналізованих параметрів у визначеному діапазоні. Найбільш 

ризикованими виявляться ті параметри, незначне коливання значень яких 

призводять до найбільшої зміни значення показника ефективності. Це 

пояснюється тим, що можуть виникати незначні коливання нормативних 

значень параметрів проекту (зменшення цін на продукцію, збільшення ціни 

сировини, падіння попиту тощо). Тому проект повинен мати певний запас 

“міцності” , щоб бути здатним зберігати свою ефективність за умови настання 

таких несприятливих змін. Застосування методу аналізу чутливості дає змогу 

оцінити наявність такого запасу і визначити, які параметри найбільш критично 

впливають на ефективність проекту (тобто потребують найбільш пильного 

контролю). 

Серед чинників, що розглядаються, можуть бути: тривалість 

інвестиційної фази, ціна одиниці продукції, обсяг продажу, плата за позикові 

кошти, вартість сировини, податки, ставка дисконту. 

Тобто це такий критичний обсяг виробництва, який дозволяє забезпечити 

окупність загальних витрат за допомогою доходів від реалізації продукції. 

Критичний обсяг виробництва є важливим параметром, застосування якого 

дозволяє оцінювати ризики підприємства шляхом порівняння значення цього 

показника з потужністю підприємства, обсягом попиту на його продукцію 
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тощо. Точка беззбитковості (Q*)визначають за формулою: 

2∗ 45
(6(75),      (8) 

де  P– ціна одиниці продукції;  

FC – умовно – постійні витрати;  

VC – обсяг виробництва. 

Метод корегування параметрів проекту – специфічний метод 

оцінювання ризику, застосування якого дає змогу відразу не тільки дати оцінку, 

а й застосувати один з методів зменшення ризику. Сутність його полягає в 

тому, що параметри проекту свідомо змінюються на гірші порівняно з найбільш 

імовірним їх значенням для того, щоб гарантувати ефективність навіть за 

гірших умов реалізації. 

Висновки. Можливість використання кожного з методів оцінки 

фінансових ризиків залежить від досвіду роботи і можливостей підприємства. 

Для отримання більш ефективного результату, як правило використовується не 

один, а сукупність методів. Аналіз результатів оцінки ризиків дозволить 

вирішити ряд проблем, пов’язаних з фінансовою політикою підприємства, 

знайти нові можливості отримання прибутку. 
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АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛА м. КИЄВА 

 

У статті запропоновано методику прогнозування ціни пропозиції квартир 

на первісному ринку  нерухомості м. Києва, в основу якої покладено результати 

регресійного аналізу та елементи нечіткої математики, зокрема нечіткі 

лінійні алгебраїчні рівняння. Запропоноване забезпечення дає змогу більш гнучко 

прогнозувати зміни пропонування та рівноваги на первісному ринку житла. 

Ключові слова: первісний ринок житла, ціна пропозиції квартир у 

новобудовах, еластичність ціни пропозиції нерухомості, нечітка 

арифметика, трикутне нечітке число, нечіткі рівняння. 

 

Вступ. В умовах турбулентних змін національної економіки діяльність 

всіх учасників інвестиційно-будівельного процесу ускладнюється через стрімке 

зростання невизначеності щодо попиту та цін на кінцеву продукцію, місткості 

первісного ринку житла, а отже й доходів та фінансових результатів, 

отримуваних в результаті вводу в експлуатацію нового об’єкта. Поточне та 

перспективне фінансове планування, прийняття рішень про доцільність нового 

будівництва додатково ускладнюються тим, що отримання кінцевого 

будівельного продукту суттєво відкладене у часі, протягом якого рівень цін, 

обсяги платоспроможного попиту та пропозиції готових або споруджуваних 

об’єктів можуть кардинально змінюватись. Тому виникає необхідність у 

розробці такого аналітико-прогностичного інструментарію оцінки цін на 

первісному ринку житла, який би міг зменшити невизначеність щодо майбутніх 

фінансових результатів забудовників, девелоперів, підрядників. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Проблемам розвитку ринку 

нерухомості та його чутливості до регульованих заходів з боку держави 

присвячено публікації [6, 7, 8, 9, 12]. Однак, попри глибинне висвітлення 

теоретичних засад функціонування ринку житла та досягнення його рівноваги, 

жодна із праць не містить дієвих рекомендацій щодо підвищення точності 
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прогнозу тенденцій змін цін на нові квартири у найближчій чи віддаленій 

перспективі. Останнім часом зростає увага науковців та практиків до 

можливостей гнучкого прогнозування, планування, бюджетування за 

допомогою засобів інтелектуального аналізу даних — насамперед через 

використання нечітких алгоритмів та нейронних мереж. Зокрема, деякі аспекти 

зменшення впливу  невизначеності зовнішнього економічного оточення на 

процедури фінансового планування будівельних підприємств запропоновано в 

працях [3, 10]. У праці [5] за допомогою алгоритмів нечіткого висновку  

обґрунтовано засадничі рекомендації щодо підвищення якості  аналізу поточної 

ситуації на ринку нерухомого майна та  вибору релевантного інструментарію 

прогнозування. Втім, посприяти розв’язку проблеми обґрунтування змін ціни 

на нове житло у поточній та середньостроковій перспективі можливо також і за 

допомогою засобів «нечіткої арифметики», які і досі не здобули належної уваги 

у наукових дослідженнях та прикладних розробках у сфері економіки 

будівництва. 

Завдання статті полягає у  розробці інформаційно-методичного 

забезпечення аналізу прогнозування змін ціни пропозиції квартир на 

первісному ринку та її чутливості до ринкових збурень із застосуванням 

традиційних методів вивчення стохастичного зв’язку між факторами та 

результатом, а також новітніх прийомів теорії нечіткої математики. 

Основний матеріал. У 2015 році, всупереч загальній тенденції не 

стрімкого, і досить часто економічно необґрунтованого, спекулятивного 

зростання цін на всі блага, ринок первісного житла продемонстрував помітне 

зниження цін пропозиції квартир у новобудовах (рис. 1). Так, у жовтні 2015 р. 

вартість квартир у новобудовах м. Києва склала 22868 грн./м2, що на 1,71% 

нижче, ніж у вересні 2015 року. Проте у річному вимірі середні ціни на 

квартири у новобудовах зросли на 44,3%. У процесі  розрахунків експертами 

було враховано ціни на квартири в об’єктах, включених до бази ІА «Столична 

нерухомість», незалежно від рівня готовності будинків.  
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Рис. 1. Динаміка середньої ціни пропозиції квартир у новобудовах Києва 

(Джерело: www.100rеаltу.uа [11]) 

Звичайно, основним чинником збурення ринкової рівноваги були 

спекуляції на валютному ринку, внаслідок яких валютні ризики були повністю 

перекладені на покупців. Втім, механізми ринкового саморегулювання дещо, 

хоча й не дуже суттєво, пом’якшили ситуацію: брак платоспроможного попиту 

та введення в експлуатацію нових об’єктів сприяли появі тенденцій зниження 

цін. Вони протягом 10 місяців 2015 року спостерігались двічі: з березня по 

червень та з серпня по жовтень включно. Отже, ринкові принципи формування 

цін на будівельну продукцію безвідмовно працюють навіть за умов 

катастрофічної макроекономічної розбалансованості. 

Документ [4] передбачає, наступні принципи формування вартості 

будівельної продукції, пов’язані з ринковим середовищем, — залежності, 

відповідності, конкуренції та зміни зовнішнього середовища. Згідно із ними, 

ринкова ціна квартир у новобудовах, встановлюється на певну дату з 

урахуванням низки чинників, серед яких відповідності об’єкта вимогам 

споживачів та чинним стандартам, технічним вимогам до подібних об’єктів, 

розбіжності у параметрах оцінюваного об’єкта та аналогічних об’єктів, ціна 

яких відома, нарешті загальної кількості об’єктів-аналогів. Не менш важливим 

для корегування ціни об’єкта в перспективі є і дефіцитність чи надлишковість 

пропозиції на ринку, тобто відсутність рівноваги. Як відомо із економічної 

теорії, зависокі ціни на блага негативно позначаються на обсягах попиту, а 

отже зростає надлишкова пропозиція. Навпаки, низькі ціни сприяють 

жов
,  1
4

лис
,  1
4

гру
д,  
14

січ, 
15

лют
, 15

бер
, 15

квіт
, 15

тра
в, 1
5

чер
, 15

лип
, 15

сер
, 15

вер
, 15

жов
, 15

середня вартість пропозиції 
квартир, грн./кв.м 1585 1643 1648 1727 2120 2535 2526 2203 2528 2560 2402 2326 2286

Зміна ціни у % 0,61 3,65 0,29 4,83 22,7 19,5 -0,3 -12, 14,7 1,25 -6,1 -3,1 -1,7

-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

87 

активізації покупців, внаслідок якої з’являється дефіцит запропонованих 

виробниками благ. Виходячи із таких міркувань, нами було висунуто гіпотезу, 

що ціна пропозиції новозбудованого житла у певному періоді (позначимо її, як 

Рt) є результатом впливу таких двох факторів: 

 обсяг пропозиції житла, вимірником якого обрано кількість новобудов, 

а в контексті проведеного дослідження — це кількість об’єктів, із різним 

ступенем готовності, включених до бази ІА «Столичная недвижимость» (qt); 

  ціна пропозиції новозбудованого житла у попередньому періоді 

(позначимо її, як Рt–1). 

Використовуючи дані порталу ІА «Столичная недвижимость» щодо 

кількості новобудов та цін пропозиції на новозбудоване житло із лагом в 1 

місяць за період з вересня 2010 р. по грудень 2014 р. у помісячному розрізі 

нами було побудована модель  двофакторної лінійної регресії (1), якість якої 

перевірялась за даними 10 місяців 2015 року: 

Рt=164,16(t=0,12;р=0,90)+1,04(t=21,15;р=0,00)•Рt–1—5,12(t=–0,79;р=0,43)•qt, (1) 

 

Отримана модель (1) дає змогу апроксимувати фактичні спостереження 

динаміки цін пропозиції квартир у новобудовах із достовірністю на рівні 93% 

(R2=0,928). F-критерій моделі (1) значно вищий за відповідне табличне 

значення, встановлене з надійністю 99%: 310,3<F(0,01;2;18)=5,077. 

Як показують статистичні характеристики рівняння (1), похибка 

застосування моделі, головним чином, зумовлена фактором кількості новобудов, 

адже регресійний коефіцієнт біля змінної qt характеризується досить низьким 

значенням t-критеріюСтьюдента (—0,79) і, відповідно його р-значимість 

істотно вища за 5%-й поріг (0,43). Ці статистичні характеристики наведено у 

формулі в дужках біля параметру на позначення еластичності цін квадратного 

метра новозбудованого житла у формулі (1). Отже висновок, що поява кожної 

нової новобудови призводить до зниження цін пропозиції на 5,12 грн/м2 носить 

імовірнісний характер, а тому не може прийматися із 100%-ю упевненістю. 
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із отриманою залежністю (1), середній темп

становить 4% щомісяця, звичайно, за відсутності

та інших дестабілізуючих чинників. Вплив

пропозиції та середній рівень ціни забудовників

суттєвий, оскільки значення вільної конст

значимість впливу решти факторів, екзогенних

ринку житла має низьку статистичну значимість

отже р-значимість 0,90, що набагато вище за

модель (1), побудована на основі ретроспективних

характеризується високою якістю, оскільки розраховані

квартири у новобудовах для 2015 року відхиляються

вкрайнесуттєво (рис. 2). Точкова оцінка середньої стандартної

значень на 2015 р. склала 2695,41 грн/м2, що не

вартості 1 м2житла у новобудовах, усередненого

застосування ретроспективної моделі (1) для

пропозиції квартир у новобудовах у 2015 р

за даними [11]) 
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Як видно з рис. 2, розрахункові значення цін житла відтворюють основні 

тенденції ринку, що фактично спостерігались у 2015 року: стрімке 

спекулятивне підвищення протягом лютого та березня, а також два періоди 

цінового відкату: на початку літа та восени. 

Попри високі показники достовірності моделі (1) та прийнятну якість 

прогнозування, отриману завдяки їй, все ж вважаємо за доцільне адаптувати 

формулу (1), надавши їй більшої гнучкості. Останнє стає можливим завдяки 

фаззифікації лінійної регресії (1), тобто заміні чітких значень регресійних 

коефіцієнтів відповідними нечіткими числами. 

Нечітке число являє собою певний інтервал на дійсній числовій осі, 

кожній точці якого відповідає певна міра прийняття, яка перебуває в межах від 

0 до 1. Задаватися нечітке число може в графічній (рис.3) та аналітичній формах: 

( ) ( ) ( )( )ααα rl aaaa ;;~ =  (2), 

або  

( ) ( ) ( )( )ααα —1•;–1•—;~
rl aaaaaa +=  (3), 

де 

а — чітке число, яке є ядром, або модою нечіткого числа, тобто 

нечіткої множини, відповідної даному нечіткому числу (рис. 3); 

аl, аr — відповідно ліве та праве розтягнення нечіткого числа, тобто 

відстань від ядра до лівоїта правої меж інтервалу дійсної осі, відповідного 

даному нечіткому числу (рис. 3); 

α  — рівень чіткості нечіткого числа, тобто ордината горизонтальної 

штрихпунктирної лінії на рис. 3, або альфа-зріз (α -зріз). Альфа-зріз задається 

дослідником, або особою, що приймає рішення, виходячи із суб’єктивних 

міркувань, зумовлених змістовним характером рішення, його наслідками, 

рівнем повноти інформації про поточну ситуацію та її зміни у перспективі. 

Формула (3) придатна у випадку трикутного нечіткого числа, оперувати 

з яким найлегше в силу відносної простоти запису функції належності та 

здійснення розрахунків з її використанням. Саме таке трикутне нечітке число 
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представлене на рис.3 на позначення еластичності ціни пропозиції нового 

житла за кількістю споруджуваних об’єктів.  

Дві похилі сторони графіка відповідають двом частковим випадкам: 

нечіткому числу L-типу, носій якого обмежений лівим розтягненням та чітким 

значенням нечіткого числа,а також нечіткому числу R-типу, носій якого 

обмежений чітким значенням нечіткого числа та правим розтягненням. Графік 

нечіткого числа відображає залежність міри прийняття (міри упевненості,  

( ) [ ]RLxx aaaa ;, ∈µ  від деякого чіткого значення ахз інтервалу, обмеженого лівим 

(аL) та правим розтягненням (аR) нечіткого числа. При цьому аL=а—аl, аR=а—аr і 

нечітке число не обов’язково має бути симетричним. Залежно від значення 

елементів носія нечітке число може бути додатнім — якщо всі елементи носія 

нечіткого числа додатні, або від’ємним — якщо всі елементи носія від’ємні. 

 
Рис. 3. Трикутне нечітке число, що характеризує еластичності ціни 

пропозиціїбудівельної продукції(авторська розробка) 
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Функція належності трикутного нечіткого числа задається таким чином: 

( )
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Отже, міра прийняття для нечіткого числа визначається на основі лінійної 

інтерполяції певного значення з інтервалу нечіткості по відношенню до 

інтервалу [0;1]. Зокрема число (–5,5) може визнаватись як (–5,12) із 

наближенням на рівні 0,41. Тобто стверджувати, що числа —5,5 та —5,12 рівні 

можна лише із упевненістю на 41%, звичайно, у відповідності із заданим 

інтервалом нечіткості. Під час визначення інтервалів нечіткості параметрів 

регресійного рівняння (1) можна було б скористатись верхньою та нижньою 

межею 95%-го довірчого інтервалу. Ці межі визначаються на основі показників 

стандартного відхилення регресійних коефіцієнтів та табличного значення t-

критерію Стьюдента, який з урахуванням розміру досліджуваної вибірки 

становить t*(0,05;48)=2,01. Число ступенів вільності розраховано, виходячи з 

обсягу ретроспективної вибірки у 51 спостереження та кількості параметрів 

моделі (1), яких на 1 більше за кількість факторів. Втім, межі нечітких 

інтервалів було суттєво звужено, насамперед внаслідок основної вимоги до 

нечітких чисел — всі елементи нечіткого інтервалу мають бути додатними чи 

відмінними. Тому для визначення лівого та правого розтягнень значень 

параметрів рівності (1) було враховано лише 10% їх стандартних відхилень. 

 Тому фаззифікована залежність для ціни пропонування житла на первісному 

ринку набула такого вигляду: 

Рt=(164,16;133,5;133,5)+(1,04;0,005;0,005)•Рt–1+(—5,12;0,61;0,61)•qt, (5) 

 

Використання моделі (5) дає змогу обчислити нижню та верхню межу 

прогнозних значень ціни пропозиції квартир у новобудовах (рис. 2): нижня 
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межа обчислюється шляхом підстановки лівих меж для додатних та правих меж 

для від’ємних коефіцієнтів, тобто 31 для вільної константи та 1,035 й — 5,7 для 

показників еластичності відповідно за ціною попереднього місяця та кількістю 

новобудов. Під час обчислень точність регресійних коефіцієнтів була 

збережена до 2 — 3-х знаків. Лінія верхньої межі ціни побудована за 

результатами зміни коефіцієнтів регресійного рівняння(1) правими 

розширеннями додатних нечітких чисел та лівим розширенням від’ємного 

нечіткого числа, тобто підстановки  чисел 298; 1,045; —4,5 у рівність (1). Як 

видно з розрахунків (рис. 2), на відміну від застосування «традиційного 

підходу» до розрахунку меж вірогідних інтервалів прогнозу, у міру віддалення 

значень факторних змінних від середнього значення відсутнє розширення 

довірчого інтервалу. У відповідності із результатами застосування 

фаззифікованої регресійної залежності (5), наданими на рис.2, розширення меж 

прогнозних значень цін новозбудованого житла сприяло зменшенню 

розбіжностей між фактичними та можливими інтервалами теоретичних 

значень. Проте при цьому вдалося уникнути збільшення невизначеності 

прогностичних розрахунків, а отже вдалось досягти компроміс між гнучкістю 

та невизначеністю прогнозів.  

В практиці прийняття інвестиційних рішень, поточного та стратегічного 

фінансового управління часто доводиться шукати відповідь на питання типу: за 

яких умов ціна продукції зросте на певну кількість % ( π%∆ )? Щоб 

відповісти на подібне питання щодо волатильності цін пропозиції житлової 

нерухомості, достатньо скористатись вище запропонованою моделлю (5), а 

також правилами нечіткої арифметики, поданими, наприклад, у [1,2]. 

Зокрема, для аналізу сценарію1%-го зниження цін пропонування 

квартиру новобудовах, у порівнянні із жовтнем 2015 р, рівняння (5)  буде 

трансформовано до наступного вигляду: 

(—5,12;0,61;0,61)•qt,=(–1307,56;247,84;247,84) (6 ) 
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Звичайно, передумовою для суттєве зниження цін житла є зростання 

кількості споруджуваних об’єктів (qt), яка в рівнянні (6) є невідомою. У 

загальному вигляді запис рівності (6) та його розв’язку буде наступним [2; с. 47 

— 48]: 
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Результат розв’язку нечіткого рівняння є нечітким числом, причому на 

обчислення значень лівого та правого розширення суттєво впливає знак 

нечітких чисел-параметрів нечіткого рівняння. Тому у випадку додатних 

значень a~  або b~ у формулі (7)будуть змінюватись знаки доданків алгебраїчних 

сум у чисельниках лівого та правого розширення, але й «мінятимуться 

місцями» співмножники, відповідні розширенням  a~  або b~  і в чисельнику і в 

знаменнику кожного з розширень  невідомого числа x~ . Зокрема, знак кожного з 

додатків алгебраїчної суми визначається знаком a~  або b~ . Для додатних 

значень b~ у формулі (7) знаменник для лівого розширення буде містити а•(а+аr), 

а для правого розширення — відповідно а•(а—аl). Незалежно від знаку a~ у 

випадку від’ємного  b~  знаменники розширень збігатимуться із (7). Таким 

чином, зниження цін на нове житло на 1%, у порівнянні із жовтнем 2015 р., слід 

очікувати, якщо пропозиція новобудов становитиме, у відповідності із (7): 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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Отже, зростання кількості об’єктів-новобудов понад 185 до 345 одиниць 

закономірно спричинить зниження середньої цінипропозиції нових квартир в 

межах 1%, порівняно із жовтнем 2015р. Аналогічні розрахунки свідчать, що 

об’єктивноюпередумовою 10%-го зниження цін є зростання кількості новобудов 

понад 544одиниць за відсутності будь-яких макроекономічних шоків.  
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Висновки. Хоча макроекономічні шоки чинять суттєвий вплив на 

рівновагу первісного ринку житла, вони не в змозі порушити фундаментальних 

економічних законів попиту та пропозиції. Тому стохастичні залежності, 

побудовані на основі ретроспективних даних можуть екстраполюватись і у 

майбутнє, зокрема отримана в результаті досліджень регресійна модель для 

визначення середньої по м. Києву вартості нового житла у поточному місяці 

забезпечує прийнятну точність розрахунків.Для складання гнучких бюджетів 

будівельних підприємств, визначення  економічно обґрунтованої межі ціни 

будівельної продукції, планування прибутку та рентабельності варто скористатись 

прийомами нечіткоїматематики. Зокрема, враховуючи стандартні похибки 

параметрів регресії, необхідно фаззифікувати регресійне рівняння, встановивши 

межі лівого та правого розширення значень параметрів моделі. Завдяки такій 

модифікації особи, що приймають рішення, зможуть отримати найбільш 

імовірнімежі значень прогнозованих показників, зокрема ціни пропозиції 1м2 

новозбу-дованого житла. При цьому буде досягнуто компроміс між гнучкістю 

та невиз-наченістю прогнозів.  Для дослідження передумов волатильності цін 

будівельної продукції у певному, чітко визначеному масштабі, запропоновано 

здійснити трансформацію фаззифікованої регресійної моделі до нечіткого 

лінійного рівняння, розв’язок якого дозволяє оцінити вплив змін кількості 

новобудов на ціну пропозиції житла на первісному ринку. Перспективи 

подальших досліджень обраного напрямку — дослідження умов порушення та 

відновлення рівноваги на ринку нерухомості в інших регіонах та по Україні в 

цілому із подальшою розробкою інструментарію підвищення гнучкості 

фінансового управління будівельними підприємствами на засадах нечіткої 

математики. 

 

Список літератури: 

1. Економіка проектування у будівництві: навчальний посібник  : [текст] 

/ А.Ф. Гойко та ін. — К.КНУБА, 2015. — 236 с. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

95 

2. Ибрагимов В.А. Элементы нечеткой математики : [текст] / В. А. Ибрагимов. 

— Баку: Азербайджанская государственная нефтяная академия, 2010 — 391 с.  

3. Коваленко Є.С. Управління фінансовими ресурсами будівельних 

підприємств на основі нечітко-множинного підходу  [Текст] /Є.С.Коваленко // 

Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3 (153). – С. 513-524. 

4. Концепція інтегрування систем ціноутворення держав-учасниць СНД 

і впровадження інноваційних методів визначення вартості будівництва на всіх 

стадіях інвестиційно-будівельного процесу. Міжнародний документ, 

10.09.2010. — Астана : 2010. / [електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m67/print1448146363813103 

5. Максишко Н.К. Нечітка модель ідентифікації фаз на ринку 

нерухомості  : [текст] / Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова // Нейро-нечіткі 

технології моделювання в економіці. – 2014. – № 3. – С. 94 –120. 

6. Нестеренко І.С. Пропозиція і попит — основні чинники впливу на 

вартість нерухомості : [текст] / І.С. Нестеренко // Шляхи підвищення 

ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Збір. Наук. 

пр. – Вип.31. – К.: КНУБА, 2014. — С. 118 —122.   

7. Омельчук В.О. Ринок доступного житла як об'єкт державної житлової 

політики [Електронний ресурс] / В. О. Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. - 

2011. - № 3. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ipd_2011_3_9.pdf 

8. Онисько С. М. Ринок іпотечного кредитування житла в економічному 

і соціальному розвитку України [Електронний ресурс] / С. М. Онисько, Р. І. 

Содома // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 211-215. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_2_38.pdf 

9. Прокопенко В.Ю. Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок 

нерухомості України [Електронний ресурс] / В. Прокопенко // Збірник наукових 

праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні 

науки. - 2013. - Вип. 35(1). - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Znpchdtu_2013_35(1)__12.pdf 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

96 

10. Скакун В.А. Економічний інструментарій регулювання бізнес-

процесів будівельних підприємств [автореф. дис… кандекон. наук: 08.00.04] / 

В. А. Скакун ; [КНУБіА]. — Київ , 2011. — 22 с. 

11. Столичная недвижимость. Информационно-аналитический портал : 

[Електронний ресурс] . - Режим доступу: http: http://100realty.ua/analytics 

12. Фесак С.А.Ринок нерухомості як об’єкт державного регулювання в 

Україні : [Електронний ресурс] / С. А. Фесак // Публічне управління: теорія та 

практика. - 2013. - Вип. 1. - С. 147-154. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pubupr_2013_1_26.pdf 

 

Л.В. Сорокина,А.Ф. Гойко 

Аналитическая характеристика развития рынка жилья г. Киева  

В статьепредложенаметодика прогнозированияценыпредложения 

квартир на первичномрынкенедвижимости г. Киева, разработанная на 

основерезультатоврегрессионногоанализа с использованием таких 

элементовнечеткой арифметики, 

какнечеткиелинейныеалгебраическиеуравнения. 

Данноеметодическоеобеспечениедаетвозможностьболемгибкогопрогнозирова

нияизмененийрыночногоравновесия и предложения на первичномрынкежилья.  

Ключевые слова: первичныйрынокжилья, ценапредложенияквартир в 

новостройках, эластичностьценыпредложениянедвижимости, нечеткая 

арифметика, треугольноенечеткое число, нечеткиеуравнения 

 

L. Sorokina,A. Goyko  

Theanalytical characteristic of development of housing market of Kiev 

Inarticlethetechniqueofforecastingoftheoffers’ 

priceofapartmentsinprimarymarketofrealestateofKievdevelopedonthebasisofresultsofther

egressionanalysiswithuseofsuchelementsof fuzzy arithmeticsasthe fuzzy 

linearalgebraicequationsisoffered. 



Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 34, 2015 

97 

Thismethodicalprovidinggivesthechancemоrеofflexibleforecastingofchangesofmarket

balanceandtheofferinprimary market of residential real estate.  

Keywords: primary market of residential real estate, 

theofferpriceofapartmentsinnewbuildings, elasticityoftheoffers‘ prices ofrealestate, 

fuzzy arithmetics, triangular fuzzy number, the fuzzy equations 

 

 

 

 

УДК: 340:131 (094.58): 657:06.047.42 (045) 
 

О.М. Бондаренко  
канд.економ.наук., доц.,  

Г.В. Сліпенчук  
канд.економ. наук., доц. 

 
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ БАЗІ ТА ЗМІНИ В 

МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДАХ ДО ОБЛІКУ ВБЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 

У статті проведено дослідженнянеузгодженості в законодавчій базі та 

змін в методичних підходах до бухгалтерського обліку основних засобів і 

нематеріальних активів в бюджетних установах. 

Ключові слова:основні засоби, нематеріальні активи,національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. 

 

Постановка проблеми. Міністерство фінансів продовжує 

вдосконалювати нормативно-правові акти, що визначають правила 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах, виправляючи недоліки та 

прогалини, що проявилися під час практичного застосування Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 

(НП(С)БОДС). Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін 

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 
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бухгалтерського обліку" від 23.07.2015 № 664 (Наказ № 664) уносить зміни 

відразу до чотирьох НП(С)БОДС, а також до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку бюджетних установ і  Типової кореспонденціїсубрахунків 

бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та 

зобов'язаннями бюджетних установ. 

Актуальність останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

актуальних питань бухгалтерського обліку в бюджетних установах займаються 

такі вчені та практики, як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Канаєва Т.В., Рудченко 

Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., Чечуліна О.О. та інші. 

Невирішена частина загальної проблеми. Сучасний стан обліку в 

бюджетних установах, попри свою прогресивність, характеризується цілою 

низкою невирішених проблем, котрі актуалізуються у зв’язку з необхідністю 

отримання нових потоків обліково-аналітичної інформації  [6]. Незважаючи на 

те що НП(С)БОДС діють із 1 січня 2015 року, бухгалтери бюджетних установ 

іще не відчули всіх новацій, які вони принесли. Тому, бухгалтеру бюджетної 

установи доводиться зіштовхнутися з новими змінами та проблемами в 

бухгалтерському обліку. 

Метою даної статті є дослідженнянеузгодженості в законодавчій базі 

тазмін в методичних підходах до бухгалтерського обліку основних засобів і 

нематеріальних активів в бюджетних установах. 

Виклад основного матеріалу. Первісна вартість при безоплатному 

отриманні.У п. 7 р. ІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"  [1]  передбачено: у 

разі безоплатного отримання основних засобів (ОЗ) від фізичних і юридичних 

осіб (окрім суб’єктів державного сектора) їх первісною вартістювизнається 

справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, які формують 

первісну вартість згідно з  п. 5 р. ІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" .  

Однак, ця норма була досить проблематичною для бюджетних установ. 

Адже по суті потрібно було проводити оцінку відповідно до вимог Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні» від 12.07.2001 р. №2658-ІІІ.  А це означає пошук додаткових 
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бюджетних коштів на її проведення та витрати часу на оформлення результатів 

такої оцінки.  

Таким чином, аби спростити цей механізм,  Наказом № 664  передбачено, 

що первісною вартістю ОЗ, отриманих безоплатно від фізичних і юридичних 

осіб (окрім суб’єктів державного сектора), може бути вартість, щодо якої є 

достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними 

документами, з урахуванням витрат, які формують первісну вартість згідно із 

п. 5 р. ІІ ІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" .  Тож п. 7 р.  ІІ НП(С)БОДС 121 

"Основні засоби"  доповнили новим абзацом. 

Отже, якщо безоплатно отримані від фізичних і юридичних осіб ОЗ 

надходять разом із первинними документами на них (наприклад, касовий чек, 

накладна), тоді бюджетні установи можуть на підставі цих документів 

сформувати первісну вартість й оприбуткувати отриманий безоплатно ОЗ. 

Аналогічні норми було внесено й до п. 10 р. ІІ НП(С)БОДС 122 

«Нематеріальні активи» [2], тобто стосуються такі правила бухобліку та 

нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних і юридичних осіб 

(окрім суб’єктів державного сектора). 

Починаючи із 04.09.2015 р. ОЗ та нематеріальні активи обліковують 

у  гривнях без копійок. Відповідні зміни внесено до  абз. 2 п. 11 р. 

ІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби". 

Аналогічні зміни внесли й до п. 13 р. ІІ НП(С)БОДС 122  "Нематеріальні 

активи". Відповідно, вилучили й бухгалтерську проводку щодо списання сум 

копійок із придбаних, утворених, побудованих, поліпшених необоротних 

активів із п. 1.5 Типової кореспонденції, у якій наведено бухгалтерські 

проводки при зарахуванні об’єктів капітальних інвестицій після введення їх в 

експлуатацію до складу ОЗ і нематеріальних активів. Це правило 

застосовується й до сум нарахованої амортизації ОЗ і нематеріальних активів, 

які тепер не потрібно округлювати. Виходить, що бюджетні установи 

починаючи із 04.09.2015 р. при зарахуванні об’єктів до складу ОЗ і 
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нематеріальних активів повинні відображати їхню первісну вартість у гривнях 

із копійками, і амортизацію за ІІІ квартал нараховувати теж із копійками. 

Схоже, що ця зміна пов’язана з певною неузгодженістю: сума 

незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи на 

субрахунку 141 велася в гривнях із копійками, а первісна вартість ОЗ при 

зарахуванні таких об’єктів на баланс — у повних гривнях (без копійок). 

Отже, починаючи із 04.09.2015 р. об’єкти капітальних інвестицій після 

введення їх в експлуатацію до складу ОЗ і нематеріальних активів 

відображаються кореспонденцією Дт 101–122 та Кт 141–143 й одночасно 

записом показують зміни в капіталі Дт 402 та Кт 401. При цьому суми 

відображають у гривнях із копійками. 

При нарахуванні амортизації на об’єкти ОЗ і нематактивів  маємо 

відразу декілька новацій 

По-перше, на об’єкти ОЗ, доступ до яких обмежено у зв’язку з тим, що 

вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території 

проведення АТО, амортизацію не нараховують. Аналогічна вимога передбачена 

й при нарахуванні амортизації на нематеріальні активи. 

По-друге, за рішенням керівника суб’єкта державного сектора в 

розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено 

нарахування амортизації ОЗ і нематеріальних активів на річну дату балансу. 

До 04.09.2015 р. в  НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" такої можливості не 

було, і лишалася тільки норма, що амортизація нараховується на дату балансу. 

А в п. 4 р. V  Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта 

державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 

23.01.2015 р. № 11  [3] уточнюється, що амортизація нараховується на дату 

балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4. Схожі норми 

містилися й у НП(С)БОДС 122  "Нематеріальні активи". 

Наразі ж бюджетні установи можуть прийняти рішення та нараховувати 

амортизацію ОЗ і нематеріальних активів (як це було раніше) раз на рік, але 

таку можливість  необхідно передбачити в наказі про облікову політику. 
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Але за перші два квартали бюджетні установи нараховували амортизацію 

поквартально, тобто нарахована половина суми річної суми амортизації. Як 

результат, нарахувати амортизацію за новим методом (раз на рік у річній сумі) 

уже не вдасться. До того ж облікова політика може бути змінена, як правило, з 

початку року (п. 2 р. Методичних рекомендацій з облікової політики 

підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України" від 27.06.2013 р. № 635).  Це випливає з принципу послідовності 

бухобліку, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). 

Отже, уносити  зміни до облікової політики бюджетної установи щодо 

зміни періодичності нарахування амортизації доведеться вже починаючи із 

2016 року. Попередньо їх потрібно погодити із суб’єктом держсектора вищого 

рівня. 

По-третє, уточнено, що нарахування амортизації ОЗ розпочинається із 

місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів не просто став 

придатним для корисного використання, а саме введений в експлуатацію (абз. 3 

п. 5 р. ІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби").  Адже можливий варіант, коли ОЗ 

не потребує додатково монтажу та придатний до експлуатації відразу після 

надходження до установи. Однак для нарахування амортизації відправною 

точкою має бути саме введення такого ОЗ в експлуатацію, що засвідчено 

відповідним актом. Для оформлення такої операції складають Акт про введення 

ОЗ в експлуатацію. 

По-четверте, уточнено, що при вибутті об’єкта ОЗ амортизація 

нараховується в місяці його вибуття. 

Водночас прибрано норму, яка вимагала під час передання ОЗ 

нараховувати амортизацію в місяці його передання за повну кількість 

календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі. 

Отже, при визначенні суми амортизації ОЗ місяць вибуття ОЗ також 
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ураховується (як повний місяць) до періоду, за який нараховується амортизація 

в разі вибуття. 

Хоча такий висновок можна зробити й без унесення цих змін, адже згідно 

з абз. 4 п. 5 р. IV  НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" нарахування амортизації 

припиняється, починаючи із місяця, наступного за місяцем вибуття ОЗ, 

переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, 

консервацію. Це стосується й випадку безоплатного передання ОЗ і 

нематактивів, оскільки відповідні зміни внесено до п. 10 р. IV  НП(С)БОДС 122  

"Нематеріальні активи". 

Уточнено, що при прийнятті рішення щодо переоцінки об’єктів ОЗ і 

нематактивів порівнюють залишкову та справедливу вартості ОЗ на річну дату 

балансу. 

Тобто, виключено необхідність у переоцінці ОЗ на дату балансу на кінець 

кожного кварталу. Відповідні зміни було внесено як у п. 3 р. ІІІ НП(С)БОДС 

121 "Основні засоби"  щодо ОЗ, так і в частині вимог до переоцінки 

нематеріальних активів (п. 3 р. ІІІ НП(С)БОДС 122  "Нематеріальні активи"). 

Оприбуткування й оцінка матеріалів від розбирання ОЗ. До п. 5 р. 

VІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"   перенесено порядок оприбуткування 

вузлів, деталей, матеріалів й агрегатів розібраного та демонтованого ОЗ, який 

прописано в п. 23 Порядку "Про затвердження Порядку списання об'єктів 

державної власності" від 08.11.2007 р. № 1314 [4]. 

Матеріали, отримані  від розбирання ОЗ, обліковують у складі запасів і 

оцінюють: за чистою вартістю реалізації (справедливою вартістю, за 

вирахуванням очікуваних витрат на їх реалізацію); виходячи із вартості 

подібних запасів за наявності їх на балансі з урахуванням ступеня їх 

придатності до експлуатації  [5]. 

Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання 

необоротних активів, які залишено для ремонту й інших потреб установи, 

визнається доходом спеціального фонду. Як відомо, такі надходження 
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відносять до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних 

установ (ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI). 

Типову кореспонденцію доповнено п. 1.28, у якому наведено 

бухгалтерську проводку для об’єктів, залишкова вартість яких дорівнює нулю. 

Для таких об’єктів потрібно визначити ліквідаційну вартість і, відповідно, 

збільшити первісну вартість об’єкта ОЗ, який продовжує використовуватися на 

суму ліквідаційної вартості (Дт 101–122 Кт 401), а його залишкова вартість 

дорівнюватиме нулю. 

Уведена ця кореспонденція для реалізації норми абз. 2 п. 5 р. 

ІІІ НП(С)БОДС 121 "Основні засоби": якщо залишкова вартість ОЗ дорівнює 

нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням 

справедливої вартості до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми 

зносу. При цьому для об’єктів, що продовжують використовуватися, 

обов’язково визначається ліквідаційна вартість. 

Висновок. Отже, вдосконалення діючих і прийняття нових законодавчих 

та нормативних документів, які б чітко регламентували підходи до обліку в 

бюджетній сфері, дозволить досягти поліпшення обліково-аналітичних даних 

для прийняття управлінських рішень. 
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ЗБАЛАНСУВАННЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПОТОКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З 

ВИКОРИСТАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНИХ МАШИН 

У статті запропонований для використання універсальних машин метод 

виконання робіт – потоково-послідовний. Встановлені залежності для 

визначення розрахункових параметрів – період розгортання потоку та 

термінів будівництва. Виконано порівняння ефективності збалансування 

термінів виконання запропонованим методом з способом за рахунок зміни 

інтенсивності виконання робіт за термінами будівництва. 

Ключові слова:поточне будівництво, універсальні машини, матричний 

спосіб розрахунку потоків, оптимізація потоків. 

 

Вступ. Терміни і вартість зведення будівлі в першу чергу залежить від 

прийняття системно збалансованих конструктивно-організаційно-

технологічних рішень (КОТР) з урахуванням пріоритетів і компромісів між 

дійовими особами об’єктної будівельної системи (ОБС)[1]. В цілому 

оптимальними КОТР є ті , що відповідають інтересам всіх суб’єктів ОБС. В той 

же час, наявність домінантного рішення в складних системах скоріше 

виключення ніж правило. На сьогоднішній день, в умовах високих кредитних 

ставок, з урахуванням інтересів всіх суб’єктів ОБС одним з пріоритетних серед 

критеріїв є термін будівництва.  

Аналіз досліджень та публікацій. При зведенні об’єктів оптимальним 

організаційним рішенням є виконання  робіт потоковим методом, оскільки саме 

він забезпечує скорочення термінів будівництва без залучення додаткового 

ресурсу. З ряду об’єктивних причин, при зведенні будівлі та його частин, 

часткові потоки мають різну інтенсивність та тривалість. Одним із способів 

збалансування часткових потоків за тривалістю виконання робіт  є зменшення 

їхньої інтенсивності [2]. Дійсно, даний спосіб скорочує терміни будівництва за 

рахунок покращення показника рівня ритмічності. В той же час, професор 
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В.А.Афанасьєв стверджує, що «переформатування» неритмічних потоків в 

ритмічні «шляхом зміни інтенсивності виконання робіт є надто дорогою 

платою, і вона, як правило, не відшкодовується». [2]. 

Таким чином, актуальною проблемою залишається ефективне 

збалансування часткових (спеціалізованих) потоків за тривалістю їхнього 

виконання з метою підвищення рівня ритмічності виконання робіт. 

Для вирішення поставленої проблеми при зведенні підземної частини 

будівлі в статті [3] були визначені основні види робіт (часткові потоки), 

способи їхнього групування у комплексні процеси (спеціалізовані потоки) та 

засоби механізації для виконання робіт – спеціалізовані та універсальні машини 

(УМ). 

З точки зору оптимального технологічного рішення універсальні машини 

(УМ) не ефективні у порівнянні з спеціалізованими, які адаптовані для 

виконання певного виду робіт. В той же час, вони більш ефективні 

спеціалізованих  при вирішенні актуальних проблем, таких як: 

- ефективної  механізації малооб’ємних робіт [4,5]; 

- забезпечення організаційно-технологічної надійності виконання 

певної роботи механізованим способом під реалізацію ефективного КОТР на 

подальших процесах [6, 7]. (Наприклад, розробка виїмки під бетонування 

фундаментів у розпір «на сухо» [8] під термін постачання бетону, з метою 

забезпечення конструктивної стійкості укосів [9]  та збереження фізико - 

механічних характеристик основи фундаментів). 

У той же час, не проводилось дослідження доцільності  застосування УМ 

для збалансування часткових (спеціалізованих) потоків за тривалістю їхнього 

виконання з метою підвищення рівня ритмічності виконання робіт. З точки зору 

організації робіт процеси, на які залучена  УМ,  виконуються послідовним 

методом. Тому, потоки з залученням УМ нами визначені як потоково-послідовні.  

Мета досліджень: скорочення терміну будівництва за рахунок 

збалансування часткових (спеціалізованих) потоків за тривалістю їхнього 

виконання на об’єктах зведених потоково-послідовним методом будівництва. 
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Основний матеріал і результати.Детальний огляд форм розрахункових 

моделей, які використовуються у будівництві детально розглянуті в роботі [2]. 

На нашу думку, для аналізу та опрацювання варіантів організаційно-

технологічних рішень (ОТР) найбільш адаптованими є матричні моделі 

розроблені проф.В.А.Афанасьєвим. Зазначені моделі  включають: вихідні дані з 

підрахунком загальної тривалості часткового (фронтального) потоку;  матрицю 

розрахунку; візуалізацією розрахункових параметрів на циклограмі (може бути 

у вигляді календарного графіка).  Для розрахунку потоків рекомендуються 

матриці в системі ОФР та ОВР. Матриця  в системі ОФР адаптована для 

розрахунку потоків з неперервним використанням ресурсу, а в системі ОВР – 

для розрахунку потоків з неперервним освоєнням фронтів. 

Варіантне проектування передбачає створення нової матриці зі зміною його 

вихідних даних (табл. 1; 2 – відповідно для вихідних даних та змінених на частко-

вому потоці Б через зменшення інтенсивності виконаних цієї роботи у два рази).  

Таблиця 1 
Матриця тривалості робіт (в системі ОФР) [2] 

 
ОФР 

Часткові потоки, тривалості і 
терміни робіт 

А Б В Г 

Ф
ро
нт
и 

ро
бі
т 

I 
II 
III 
IV 

044 

4812 

121022 

22628 

19221 

21526 

26228 

28331 

21728 

28432 

32941 

41142 

32436 

36541 

41748 

48654 

Періоди розгортання 19 2 11 
Періоди згортання 3 11 12 

 

Таблиця 2 

Матриця тривалості робіт (в системі ОФР).  

Інтенсивність часткового потоку Б збільшена у два рази [2] 

ОФР 
Часткові потоки, тривалості і терміни робіт 

А Б В Г 
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Ф
ро
нт
и 

ро
бі
т 

I 
II 
III 
IV 

044 

4812 

121022 

22628 

10414 

141024 

24428 

28634 

17724 

24428 

28937 

37138 

28432 

32537 

37744 

44650 

Періоди розгортання 10 7 11 
Періоди згортання 6 4 12 

 

Таким чином, є необхідність в розробці форми розрахункової моделі 

адаптованої  під варіантне проектування. 

Розробка форми розрахункової моделі 

Аналіз форм розрахункових моделей показав, що матриці в системі ОВР 

не виключають можливості розрахунку потоків з неперервним використанням 

ресурсу, а матриці ОФР – з неперервним освоєнням фронтів. Для цього достатньо 

винести розрахункові параметри з нижньої частини вихідних даних у праву 

частину від вихідних даних. З точки зору принципу економічності та взаємозв’язку  

розрахункових даних та візуалізації лінійного графіку (графіка Л.Г.Ганта) 

доцільно виконувати розрахунок потоків з неперервнимвикористанням ресурсу 

на матриці ОВР. Якщо замість назв робіт включити всі параметри календарного 

графіка (обґрунтування роботи за нормами, назву роботи, обсяги робіт, норму 

часу і інше) то від звичайного календарного графіку така форма буде відрізнятися 

лише включенням в нього матричного розрахунку параметрів потоку. Щодо 

розрахунку одночасно періодів розгортання та згортання потоку аналіз не 

проводився. Для запропонованої моделі включений лише розрахунок періоду 

розгортання. Необхідним параметром у матриці є тривалість часткового потоку, 

яка використовується для швидкого розрахунку закінчень часткових потоків та 

аналізу співрозмірності даного параметру у часткових потоках. Іншими 

важливими елементами для варіантного проектування є включення в 

розрахункові параметри: початок та закінчення часткових потоків, суми 

періодів розгортання часткових потоків та загальної тривалості потоку. Крім 

того, розрахункові параметри для різних варіантів повинні дублюватися 

(табл.3). Що стосується термінів робіт по фронтам (захваткам) то вони повинні 

розраховуватись лише для остаточного варіанту прийнятих ОТР. 
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Формування матриці потоків (часткових та спеціалізованих). 

Найпростішим методом визначення кількості часткових потоків є 

прийняття їх відповідності до робіт визначеними нормами. Звичайно такі 

потоки є розбалансованими за параметром «тривалість часткового потоку» .  

 Серед варіантів розбалансування за параметром «тривалість часткового 

потоку» слід розрізняти: 

1 – із значним відхиленням даного параметру в більшу сторону від 

суміжних значень; 

2 - із значним відхиленням даного параметру в меншу сторону від 

суміжних значень. 

Для вирішення поставленої мети в даній статті аналізується лише 

розбалансування другого виду  

При розбалансуванні другого виду нами пропонується  такі часткові потоки 

об’єднувати з суміжними (спеціалізований потік), сукупна тривалість яких є 

співрозмірна з  тривалістю суміжних  необ’єднаних часткових потоків (вданому 

випадку шляхом  заміни   спеціалізованих машин об’єднаних часткових потоків 

в спеціалізованій однією УМ без зміни інтенсивності виконання робіт). 

Визначення варіантів послідовності робіт у спеціалізованому потоці та 

розрахункових параметрів для потоково-послідовного методу будівництва.  

У межах спеціалізованого потоку може віддаватися перевага тій чи іншій 

послідовності виконання робіт  по частковим потокам і фронтам. У відповідності з 

класифікацією зв’язків між роботами [2] вони можуть виконуватися з 

неперервними використанням ресурсу або освоєнням фронтів, з пріоритетами 

(рангові зв’язки) та неструктуровані під певну мету (спеціальні зв’язки). 

У даній статті розглянуті варіанти з неперервним використанням ресурсів 

(варіант 2 табл. 4) та освоєнням фронтів робіт (варіант 3 табл. 4). 
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Розрахунок параметрів для потокового будівництва наведений в [2]  і 

передбачає визначення загальної тривалості потоку (3.8)[2], періодів 

розгортання часткових потоків (3.9)[2] та початків часткових потоків на 

першому фронті робіт: 

;1)1(1
pTTT i

П

i
П

i += −                                                   (1) 

де П

i
П

i TіT 1)1(1 .. −  - початки відповідно даної (i-ї) і попередньої (i-1) часткового 

потоку на 1-му фронті робіт; 1, 2, …, i, …, m - часткові потоки рTi - період 

розгортання і-го потоку (i= 2… m); 011 =ПT - початок першого часткового потоку 

на першій захватці. 

Розрахункові параметри при потоково-послідовному методі будівництва 

визначаються для виконання робіт у спеціалізованому потоці з неперервними 

використанням ресурсу та освоєнням фронтів. 

При виконанні робіт у спеціалізованому потоці послідовно з неперервним 

використанням ресурсів (варіант 2 табл. 4). 

При виконанні всіх робіт з неперервним використанням ресурсу  

незалежно від методу організації (послідовний чи поточний) слід 

розраховуватиперіоди розгортання для всіх часткових потоків. Періоди 

розгортання для першого часткового потоку у спеціалізованому визначається за 

формулою (3.9)[2], а для другого і подальших – приймаються рівними 

Т9
р =  ; t=(>(�)

?

=��
 

(2) 

деТ>
р- період розгортання другого і подальших часткових потоків 

спеціалізованого, в якому роботи виконуються послідовно з неперервним 

використанням ресурсів (спеціалізовані потоки можуть об’єднувати дві і більше 

робіт); де1, 2, …, j , …, n - часткові фронти робіт. 

Для варіанту 2, спеціалізованого потоку Б+В, для роботи В (третій вид 

роботи)  -  Т@�
р = ∑ t=��?�A=�� = 12 

При виконанні робіт у спеціалізованому потоці послідовно з неперервним 

освоєнням фронтів  (варіант 3 табл. 4)  
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При виконанні робіт у спеціалізованому потоці з неперервним освоєнням 

фронтів період розгортання розраховується тільки для спеціалізованого потоку 

за формулами: 

- для спеціалізованого потоку відносно часткового (потоки А і Б+В) 

,1);(max
1

1

1 1
)1( nkttT

k

j

k

j

t

i
jiij

k

p
i ≤≤−= ∑ ∑∑

=

−

= =
−  (3) 

- для часткового потоку відносно спеціалізованого (потоки Б+В і Г) 

,1);(max
1

1

11
)1( nkttT

k

j

k

j
ji

t

i
ij

k

p
i ≤≤−= ∑ ∑∑

=

−

==
−  (4) 

- між спеціалізованими  потоками 

,1);(max
1

1

1 11
)1( nkttT

k

j

k

j

s

i
ji
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де t- кількість часткових потоків у спеціалізованому; s - кількість часткових 

потоків у суміжному спеціалізованому. 

 

Загальна тривалість потоку визначається 
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деy=(1…y)–кількість часткових потоків у останньому спеціалізованому 

(частковому) потоці  

За результатами розрахунку встановлено, що ефективно застосовувати 

потоково-послідовний метод будівництва з виконанням робіт у 

спеціалізованому потоці послідовно з неперервним освоєнням ( варіант 3 – 

тривалість 46 днів). Даний метод може застосовуватися  для збалансування 

потоків за тривалістю для  другого виду розбалансованості. Для порівняння 

ефективності способів збалансування потоків в  таблиці 4 наведений варіант 4 

для розрахунку потоків з зменшенням інтенсивності роботи Б в два рази 

(тривалість виконання робіт по варіанту 4 – 50; по варіанту 3 – 46).   
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Графіки  виконання робіт наведені для варіанту 1 (тонкі лінії) та найбільш 

ефективного варіанту 3 (товсті лінії). Терміни виконання часткових потоків по 

фронтах не виконувалися, оскільки вони не впливають на прийняття 

ефективного ОТР.  

Висновки. 

1. Розроблена форма моделі для розрахунку потоків та візуалізації 

графіка виконання робіт адаптована для варіантного проектування ОТР. 

2. Встановлено доцільність застосування УМ у спеціалізованих 

потоках з виконанням робіт послідовним методом з неперервним освоєнням 

фронтів на роботах з відносно малими термінами часткових потоків (другий 

вид розбалансованості потоків). 

3. Надані залежності для розрахунку параметрів потоку при потоково-

послідовному методі організації робіт – наявності спеціалізованих  потоків з 

послідовним виконанням робіт.  

4. Необхідні подальші дослідження: 

- ефективності потоково-послідовного методу з виконанням робіт  з 

пріоритетними (ранговими) та спеціальними зв’язками; 

- дослідження ефективних ОТР для першого виду розбалансованості 

потоків. 
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И.Д. Иванейко, Ю.М. Олексив 

Сбалансирование сроков производства строительных процессов для 

поточной организации работ с использованием универсальных машин. 

В статье предложены для использования универсальных машин метод 

производства работ-последовательно-поточный. Установлены зависимости 

для определения расчетных  параметров – период развертывания потока и 

сроков строительства. Выполнено сравнение эффективности сбалансирования 

сроков производства работ предложенным методом с способом за счет 

изменения интенсивности выполнения работ по строкам строительства. 
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Ключевые слова: поточное строительство, универсальные машины, 

матричный способ расчета потоков, оптимизация потоков. 

 

I.D. Ivanejko, Y.M. Oleksiv 

Balancing the terms of the construction processes execution for the organiza-

tion of the flow-line conveyer works that involve the usage of universal machines 

The article suggests the implementation of the sequenced flow-line conveyer 

method of carrying out the works that involve universal machines. The constraints for 

determining the calculated parameters, such as the period of flow-line conveyer 

deployment and the terms of construction works, have been established. The 

comparison of efficiency of balancing the execution terms by means of the suggested 

method and by the alteration of the execution intensity within the construction 

deadline has been conducted.    

Key words: flow-line conveyer method of construction, universal machines, 

matrix method of flow-line conveyer computations, optimization of flow-line conveyer. 
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У статті узагальнені теоретико-методологічні положення та аспекти 

класифікації стратегії будівельних підприємств, включаючи її сутнісну 

характеристику та функціональне призначення. 

Ключові слова: місія, стратегія, класифікація стратегії, 

корпоративна стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія. 
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Актуальність.У сучасних умовах функціонування економіки діяльність 

будівельних підприємств повинна бути заснована на обґрунтованому виборі 

напрямків їх подальшого стратегічного розвитку з метою врахування та прогно-

зування майбутніх змін динамічного внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Дослідженню теоретико-методологічних аспектів, пов’язаних з 

класифікацією та вибором стратегії будівельного підприємства присвячені 

праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Д. Аакера, І. 

Ансоффа, Дж. Барні, К. Боумена, Т. Головко, Р. Гранта, Б.Карлоффа, Ж.-Ж. 

Ламбена, Г. Мінцберга, А. Наливайка, К. Омае, М. Портера,Дж.Стоунхаус, А. 

Дж. Стрікленд, Д. Тіса, А.А.Томпсона, Д. Хассі, А. Чандлера, Д. Шендель, З. 

Шершньової, К. Ендрюса та ін. Саме тому дослідження класифікаційних 

аспектів стратегії будівельного підприємства є актуальними і становлять 

науковий та практичний інтерес. 

Метою статті є визначення теоретико-методологічних положень та 

аспектів підходів до класифікації стратегії будівельних підприємств. 

Виклад основного матеріалу.Багатосапектність, багатовимірність та 

комплексність стратегії як економічної категорії пояснює наявність сукупності 

різноманітних підходів до її визначення у вітчизняній та  зарубіжній науковій 

літературі. Зокрема, А. Стрікленд та А. Томпсон у своїх працях визначають 

стратегію як план управління підприємством, спрямований на зміцнення його 

позицій, задоволення потреб споживачів і досягнення поставлених цілей [5, с. 121]. 

З.Е. Шершньова, С.В. Оборська під стратегією розуміють довгостроковий 

курс розвитку фірми, спосіб досягнення цілей, які вона визначає для себе, 

керуючись власними міркуваннями у межах своєї політики [6]. 

А. Наливайко характеризує стратегію як встановлений та переглянутий 

набір напрямків діяльності (мети та способів досягнення) для забезпечення 

поновлюваної відмітності та прибутковості [4]. 

М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі визначають стратегію як детальний 

всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити 

реалізацію місії організації і досягнення її цілей [2, с. 65]. 
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Р. Каплан і Д. Нортон визначають стратегію як набір гіпотез про причини 

і наслідки [3, c.105].М. Портер, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, 

пропонував стратегію розглядати як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій 

між різними складовими організації для того щоб визначити, як і де додається 

цінність. При цьому стратегія – це позиціонування організації щодо галузевого 

середовища [6, c. 256]. 

Єршова Р.А. визначає стратегію як здатність підприємства виробляти 

користуються попитом при ефективному використанні виробничого, кадрового 

і фінансового потенціалів. 

За визначенням К. Р. Ендрюса під стратегією розуміється встановлення 

ідеальної аналітичної мети, для досягнення якої здійснюється ідентифікація 

складових ринкових можливостей підприємства, його загальної компетенції та 

ресурсів, власних цінностей та прагнень, підтвердження зобов’язань 

підприємства перед суспільством та його членами [5]. 

Пічурін І.І. дає наступне визначення конкурентної стратегії: це реальна і 

потенційна здатність підприємства, а також наявних у нього для цього 

можливостей проектувати, виготовляти та збувати товари, які за своїми 

ціновими та нецінових характеристиках в комплексі більш привабливі для 

споживачів, ніж товари конкурентів. 

Таким чином можна зробити висновок, що теоретична основа стратегії 

будівельних підприємств не визначена однозначно: це система цілей, набір 

правил, план, напрямок. У той же час існуючі визначення погоджуються в тому, 

що стратегія має довгостроковий і цілеспрямований характер. При цьому 

основними характеристиками стратегії як економічної категорії є: 

цілеспрямованість, системний підхід, довгострокова перспектива, плановість. 

Стратегія будівельного підприємства – це комплексний інструмент 

стратегічного управління, сукупність стратегічних управлінських рішень, які 

визначені у комплексній програмі дій, яка визначає пріоритети та стратегічні 

напрямки діяльності будівельного підприємства і спрямована на досягнення 

визначених довгострокових цілей за умови оптимального використання 
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внутрішнього потенціалу та адаптації до зовнішнього середовища. За своєю 

сутністю стратегія будівельного підприємства є довгостроковим плановим 

документом, в якому наводиться також деталізація заходів щодо її досягнення. 

Процес розроблення стратегії будівельного підприємства передбачає 

вибір та обґрунтування такого плану дій на ринку, який дозволить після 

здійснення діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища будівельного 

підприємства, сформулювати чіткі практичні ефективні рекомендації щодо 

вибору тих чи інших альтернатив і розробити детальні заходи щодо 

забезпечення переважно інтенсивного розвитку будівельного підприємства. 

Формулювання стратегії будівельного підприємства – це процес, що 

характеризується визначенням стратегічних цілей розвитку будівельного 

підприємства, аналізом альтернативних методів та засобів їх досягнення, 

створенням портфеля альтернативних стратегій, вибором оптимальної стратегії, 

розроблення деталізованих заходів з її реалізації, постійним моніторингом та 

коригуванням. Складність розроблення стратегії будівельного підприємства 

пов’язана з необхідністю врахування сукупності динамічних, нечітких, не 

завжди формалізованих цілей, врахування впливу мінливого внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Комплексність і складність сутнісної характеристики стратегії 

будівельного підприємства пояснює наявність різноманітності підходів до її 

класифікації. В процесі обґрунтування стратегічних напрямків функціонування 

будівельного підприємства можуть розроблятись різноманітні типи стратегій, 

які можна класифікувати за наступними класифікаційними ознаками [1-6]: 

1. за рівнем управління: корпоративна, ділова (бізнес-стратегія), 

функціональна (деталізує, підтримує корпоративну і ділову стратегії), 

операційна (забезпечує досягнення стратегічної мети) стратегії, які у своїй 

сукупності формують піраміду взаємопов'язаних стратегій; 

2. залежно від масштабу розробки: загальнокорпоративна стратегія, 

допоміжні (функціональні) стратегії; 

3. за стадією життєвого циклу будівельного підприємства, розрізняють: 
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стратегії зростання, стратегії стабілізації, стратегії скорочення та стратегії 

реструктуризації; 

4. в залежності від рівня ієрархічної структури управління будівельного 

підприємства, на якому розробляються стратегії, розрізняють: 

загальнокорпоративну; ділову; функціональну; ресурсну; операційну стратегії; 

5. іншим прикладом класифікації стратегії за рівнем ієрархії вважається: 

стратегія компанії в цілому, стратегії бізнес-одиниць або стратегії на рівні 

бізнесу, функціональні стратегії, які також називають забезпечуючими 

стратегіями, стратегії команд, робочих груп та працівників. 

6. за функціональними видами діяльності будівельного підприємства 

виділяють: виробничу стратегію, ресурсну стратегію, інноваційну стратегію, 

логістичну стратегію, маркетингову стратегію, фінансову стратегію, 

інвестиційнустратегію, стратегію продажу, стратегію соціальної відповідальності 

підприємства; 

7. за характером поведінки на ринку розрізняють: активну та пасивну 

стратегії; 

8. за типом розвитку виділяють: стратегії зростання (включаючи 

стратегії концентрації, вертикальної інтеграції, диверсифікації), стратегії 

стабілізації та стратегії захисту (включаючи стратегії збору врожаю, повороту, 

дивестицій, банкрутства, ліквідації). 

9. класифікація стратегій також здійснюється за функціональними видами 

діяльності: продуктова стратегія (товарно-ринкова, виробнича), стратегія вибору 

і розвитку технологій, ресурсна стратегія, інноваційна стратегія, логістична 

стратегія, маркетингова стратегія, стратегія продажу, стратегія досліджень і 

розробок, фінансова стратегія, інвестиційна стратегія, стратегія соціальної 

відповідальності. Зазначені стратегії спрямовані на розвиток внутрішнього 

потенціалу компанії, посилення її чинників, що забезпечують ринковий успіх. 

Окремо слід зазначити про підхід, запропонований М. Портером, який 

розробив класифікацію стратегій на основі генеричних типів. Всі стратегії, від-
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повідно до його концепції, можна розділити на три генеричних типи в залеж-

ності від того, чи охоплюють вони весь ринок або окремий вузький сегмент. 

Перший генеричний вид - стратегія лідерства за витратами, означає, що 

всі зусилля компанії зосереджені на виробництві та збуті більш дешевої 

продукції, ніж конкуренти. 

Другий генеричний тип - стратегія диференціації може 

використовуватись як на широкому ринку, багатьох сегментах, так і на 

окремому вузькому сегменті ринку. Якщо для стандартного продукту 

створюється нова якість або властивість, йдеться про стратегію широкої 

диференціації, якщо на вузькому - виникає третій тип генетичної стратегії. 

Третій тип генеричної стратегії - стратегія фокусування, означає 

зосередження зусиль компанії на вузькому сегменті. Якщо компанія на цьому 

сегменті намагається досягти конкурентної переваги за рахунок більш низьких 

витрат в порівнянні з конкурентами, цю стратегію називають фокусуванням на 

витратах. Якщо на окремому сегменті компанія фокусує (концентрує) свої 

зусилля на диференціації, зростанні якості і появі нових властивостей в 

пропонованих нею продуктах і послугах, цю стратегію називають стратегією 

фокусування на диференціації. 

М. Портер стверджує, що компанія повинна вибрати єдину генеричну 

стратегію і слідувати їй, оскільки, на його думку, не можна домогтися успіху, 

намагаючись використовувати стратегії диференціації та низьких витрат одночасно. 

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене можна зробити висновок, 

що у сучасних умовах функціонування будівельних підприємств розроблення 

комплексної обґрунтованої стратегії їх діяльності є безумовним імперативом 

організаційно-економічного розвитку сучасного будівельного підприємства. 

Слід також зазначити, що на основі удосконалення та обґрунтованого 

використання класифікації стратегій будівельного підприємства спрощується 

процедура вибору відповідної стратегії та механізм її подальшої реалізації. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У статті обґрунтовано пріоритетність питань визначення, оцінювання 

та розвитку інтелектуального капіталу  будівельних підприємств як 

найбільшої їхньої переваги у конкурентній боротьбі. Систематизовано існуючі 

теоретико-методичні аспекти оцінювання інтелектуального капіталу 

безпосередньо для будівельних підприємств, враховуючи їхню специфіку. 

Ключові слова:будівельні підприємства, інтелектуальний капітал, 

методи, показники, теоретико-методичні підходи, оцінювання. 

 

Вступ. Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що в сучасному 

економічному середовищіна будівельних підприємствах, як і на будь-яких 

інших, саме інтелектуальний капітал визначає якість та ефективність системи 

управління ними. Інтелектуальний капітал прискорює приріст прибутку за 

рахунок формування та реалізації необхідних підприємству систем знань і 

відносин та забезпечує його конкурентноздатність на ринку, оскільки визначає 

темп і характер удосконалення технологій виробництва і оновлення його 

продукції. 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання, пов’язані з 

економічною природою формування, використання, а також різних аспектів 

оцінювання інтелектуального капіталу підприємства, розглянуто в працях таких 

економістів як С. Білоус-Сергєєва, Н. Бонтіс, Е. Брукінг, Л. Едвінссон,  Н. 
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Івлієва, О.Кендюхов, О. Корнєва, В. Лич, М. Мелоун, К.-Е. Свейбі, Т. Стюарт 

та ін. Проте проблема оцінювання інтелектуального капіталу будівельних 

підприємств ще недостатньо вивчена та потребує всебічного розгляду. 

Постановка завдання.  Пошук перспективних напрямків розв’язання 

проблеми оцінювання інтелектуального   капіталу у сучасних будівельних 

підприємствах. 

Мета статті – узагальнення теоретико-методичних аспектів оцінювання 

інтелектуального капіталу на мікрорівні з подальшою їх проекцією на 

будівельні підприємства. 

Викладення основного матеріалу. Застосовуючи комплексний підхід до 

визначення інтелектуального капіталу та враховуючи специфіку підприємств 

будівельної галузі, інтелектуальний капітал будівельних підприємств 

визначається як складна багаторівнева економічна категорія, що включає в себе 

знання, вміння, навички, відображені як в матеріальній і грошовій, так і в 

нематеріальній формах. Вона спрямована на формування і реалізацію 

інтелектуального продукту з метою отримання економічного  ефекту. [5] 

Будучи прихильником функціонального підходу, який характеризує практичні 

аспекти формування і використання інтелектуального капіталу на 

підприємствах, Є. Брукінг запропонував структуру інтелектуального капіталу 

(рис. 1), яка набула досить широкого застосування.[2], [3] 

 

 
Рис 1. Структура інтелектуального капіталу підприємства 

 

Відповідно до розділу “Облік нематеріальних активів”, положень 

бухгалтерського обліку і правових документів з питань охорони прав 

інтелектуальної власності інтелектуальний капітал підприємства оцінюється як 

Складові інтелектуального 

капіталу підприємства 

Ринкові активи Людський капітал Інтелектуальна 

власність 

Інфраструктурні 

активи 
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нематеріальні активи. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності відбувається в 

момент внесення їх до статутного капіталу і включення до нематеріальних 

активів з метою подальшого відображення на балансі підприємства. [4] 

Даний підхід визначає вартісну оцінку об’єктів інтелектуальної власності 

стосовно витрат на їх створення з урахуванням морального старіння та зміною 

індексу цін від моменту появи об’єктів інтелектуальної власності до моменту 

оцінки їхньої вартості, проте він не враховує впливу цілого ряду чинників, 

зокрема зовнішніх, а тому не може відображати реального стану сучасних 

економічних процесів. 

Проте, основною проблемою обліку інтелектуального капіталу є 

відсутність можливості врахувати всі витрати, які понесло підприємство при 

його отриманні [9; с.135-138]. 

Досліджуючи можливість найбільш точного визначення інтелектуального 

капіталу підприємства, науковцями запропоновано цілий ряд методів для його 

вимірювання, в результаті застосування яких можна було б оцінити реальний 

стан підприємства. 

Усі методи оцінки інтелектуального капіталу можна поділити на групи 

відповідно до загальновизнаних підходів: витратний, доходний, порівняльний 

та метод, який передбачає невартісну оцінку[6]. 

Так, за витратним підходом, вартість інтелектуального капіталу 

визначається як сума вартостей людського, структурного (організаційного) та 

ринкового капіталів.За доходним методом застосовуються показники 

рентабельності, зокрема рентабельності власного капіталу, оборотних і 

необоротних активів, інвестицій.Головним недоліком обох цих методів є 

відсутність повної й достовірної інформації щодо компонентів 

інтелектуального капіталу [1], [8]. 

Для порівняльної вартісної оцінки інтелектуального капіталу найчастіше 

застосовується уточнений коефіцієнт Тобіна, який визначається як відношення 

ринкової ціни компанії до ціни заміщення її реальних активів [6]. 
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Одним із критеріїв застосування коефіцієнта Тобіна є такий висновок: 

якщо підприємство має стабільно вище значення коефіцієнтаq,ніж його 

конкуренти, це говорить про те, що дане підприємство має активи, які 

зумовлюють його конкурентну перевагу на ринку, хоча ці активи і не 

відображаються у бухгалтерській звітності. 

Індексні методи, що застосовуються для аналізу кількісно-якісної складової 

інтелектуального капіталу підприємства оперують такими даними як освіта і 

досвід персоналу, плинність кадрів, обсяг науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, ступінь задоволеності роботою персоналу, ступінь 

розвитку організаційної культури підприємства та його ділова репутація, 

сталість клієнтської бази, обсяг замовлень, рівень довіри до підприємства, 

вартість бренду. Потрібно взяти до уваги, що зміна нецінових параметрів 

інтелектуального капіталу невідворотно призводить до зміни його вартості [10]. 

В міжнародній практиці оцінки інтелектуального капіталу підприємства 

широко використовуються близько 20 методик, розроблених консалтинговими 

агентствами, серед найбільш вагомих варто виділити такі методики: “Скандія 

Навігатор” (SkandiaNavigator) [7], розрахунок коефіцієнта Тобіна [11], який вже 

згадувався вище, та методи оцінки вартості нематеріальних активів, 

розробленіКарлом Еріком Свейбі 

(MethodsforMeasuringIntangibleAssetsbyK.E.Sveiby) [10]. 

Skandia Navigator – це комп’ютерна програма, яка базується на 

використанні  матриці, побудованої на основі розрахунку 73 показників. Цей 

метод дає можливість простежити, як людський капітал створює фінансову 

цінність підприємства на основі взаємодії зі споживчим капіталом, внутрішніми 

процесами і здатності підприємства до інновацій. Безумовними перевагами 

даного методу є можливість стежити за змінами показників, створення умов 

для навчання, розвитку та підвищення кваліфікації персоналу, набуття 

фінансових, технологічних, інформаційних, інноваційних та конкурентних 

переваг підприємством [10]. 

Методика Intangible Assets Monitor розділяє невідчутні активи на зовнішню 
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структуру, внутрішню структуру й компетенцію людей. Кожен із трьох 

нефінансових показників оцінюється з точки зору зростання ефективності, 

стабільності й інновацій. Перевагою даного методу є те, що головна роль 

приділяється саме компетенції співробітників, натомість сферафінансів взагалі 

не враховується.Варто зазначити, що визначення рівня інвестування у розвиток 

креативності персоналу та НДДКР надає змогу визначити спроможність 

підприємства щодо пришвидшення інноваційного розвитку [10]. 

У сучасних умовах для оцінювання інтелектуального капіталу на будівель-

них підприємствах певною мірою використовується ряд показників (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники оцінювання інтелектуального капіталуна будівельних 

підприємствах[8] 

Назва показника Напрями визначення 

Вартість ділової репутації 
Визначається як різниця між ринковою 
вартістю будівельного підприємства та 
балансовою вартістю чистих активів 

Уточнений коефіцієнт Тобіна 

Оцінюється як співвідношення 
ринковоївартості і балансової вартості 
активівта характеризує рівень 
ефективностіформування й 
використанняінтелектуального капіталу 
будівельногопідприємства. 

Питома вага нематеріальних активів у 
балансовійвартості власного капіталу 

Характеризує напрями та рівень 
впливунематеріальних активів на балансову 
вартістьвласного капіталу. 

Співвідношення вартості ділової 
репутації та суминематеріальних 

активів 

Визначає рівень впливу ділової репутації на 
формування та 
використаннянематеріальнихактивів 
будівельних підприємств 

Співвідношення вартості 
нематеріальних активів тасуми 

необоротних активів 

Характеризує трансформації, що відбуваються 
уструктурі необоротних активів за рахунок 
впливунематеріальних активів 

Співвідношення вартості ділової 
репутації та суминеоборотних активів 

Визначає рівень формування необоротних 
активівшляхом використання ділової репутації 
набудівельних підприємствах 

Коефіцієнт якості ділових зв’язків 
Оцінюється як питома вага кількості ділових 
зв’язків, які формують ринкову вартість 
підприємства у загальній структурі 
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взаємовідносин із зацікавленими особами 

Рентабельність нематеріальних активів 

Визначається як відношення суми чистого при-
буткудо вартості нематеріальних активів буді-
вельногопідприємства й характеризує резуль-
тативність їхформування та використання. 

Рентабельність ділової репутації 
Оцінюється як співвідношення сумичистого 
прибутку і вартості ділової репутаціїта 
визначає рівень застосування діловоїрепутації. 

Актуальні на сьогодні результати оцінювання показників, що 

характеризують формування й використання інтелектуального капіталу на 

будівельних підприємствах, відображають значні диспропорції у вартості їхньої 

ділової репутації та є низькими на більшості будівельних підприємствах, а 

показники рентабельності вказують на низьку результативність формування та 

використання їхнього інтелектуального капіталу.[8] Це можна пояснити, в 

першу чергу, відмовою керівного складу підприємства обирати в якості 

пріоритетного напрямку розвитку підприємства розвиток його 

інтелектуального капіталу та неприйняття його як однієї з головних своїх 

конкурентних переваг на ринку [9]. 

Для кількісно-якісного аналізу інтелектуального капіталу окремого 

підприємства, крім описаних вище певною мірою громіздких методів оцінки 

інтелектуального капіталу, доцільно також застосовувати окремі показники які 

характеризують потенційну схильність підприємства до інновацій та їх 

безпосереднього втілення на практиці, розробці та прийнятті відповідних  

організаційних і управлінський рішень. Отже, серед них можна виділити 

показник освітнього рівня, показник плинності кадрів високої кваліфікації, 

показник винахідницької активності, показник інженерно-технічного і 

наукового забезпечення, показник оновлення знань та інші. 

Ці, а також інші показники доцільно аналізувати в динаміці або ж 

порівнювати з відповідними показниками підприємств-конкурентів. 

Висновки. 
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Інтелектуальний капітал будівельного підприємства – це складна 

економічна категорія, тому для її  всесторонньої  оцінки необхідно враховувати 

вплив не лише внутрішніх факторів, а й зовнішніх.  

Головне завдання оцінювання інтелектуального капіталу полягає у визначенні 

сильних та слабких сторін підприємства в конкурентному середовищі, 

забезпечення його конкурентної переваги на ринку в певний проміжок часу, а 

також розробка та впровадження ефективних стратегій управління 

підприємством, орієнтованих на його розвиток у довгостроковій перспективі. 

Ефективне використання даного виду капіталу на будівельних 

підприємствах передбачає подальше вивчення та удосконалення системи 

показників для його оцінювання, а також впровадження інноваційних систем 

управління кадрами та трудовим потенціалом. 
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В.А. Ященко 

Теоретико-методические аспекты оценки интеллектуального 

капитала строительных предприятий 

В статье обосновано приоритетностьвопросов определения, оценки и 

развития интеллектуального капитала строительных предприятий як 

наибольшего их преимущества в конкурентной борьбе. Систематизировано 

существующие теоретико-методические аспекты оценки интеллектуального 

капитала непосредственно для строительных предприятий, учитывая их 

специфику. 

Ключевые слова: строительные предприятия, интеллектуальный 

капитал, методы, показатели, теоретико-методические подходы, оценивание 
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In the article it was explained the priority of definition, evaluation and 

development questions of intellectual capital of construction companies as the most 

important advantage of them in the competition. It was organized of existing 

theoretical and methodological aspects of intellectual capital evaluation for modern 

construction companies, given their specifics.  

Key words:building organization, intellectual capital, method, indicators, 

theoretical and methodological approaches, evaluation. 
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ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, ЯК КОГНІТИВНА 

СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ В КНУБА 

 

У статті розкриваються необхідність та актуальність, методичні 

особливості викладання  курсу «Історія економіки та економічної думки», 

наведено зв‘язки з суміжними економічними та соціологічними науками, дана 

характеристика знань та вмінь бакалаврів після вивчення даної дисципліни. 

Ключові слова: економіка, економічна думка, бакалавр, КНУБА, курс, 

викладання, наука 

 

Вступ. Стрімке наростання потоку економічної інформації вимагає 

вміння мислити для пошуку потрібних знань та їх засвоєння. Поєднання 

історичної та економічної науки дозволяє виробити здатність знаходити 

головний зв'язок, що характеризує сутність того чи іншого економічного процесу 

або явища, розкривати вплив політичних, соціальних, ментальних та інших 

цивілізаційних факторів на господарське життя на різних етапах історичного 
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розвитку суспільства.  Історико-економічний погляд  сприяє оволодінню 

важливими фактами з історії людства, що пов'язані з професійною сферою 

діяльності, оперуванню динамікою змін ключових статистичних даних тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій.Важливу роль у розвитку історії 

економічної думки в сучасній Україні відіграють видання творів класиків 

економічної науки, зокрема А. Сміта, Д. Рікардо, Дж.С. Мілля, А. Маршалла, 

Дж.М. Кейнса, а також українських учених, сучасних західних теоретиків П. 

Самуельсона, Дж. Стігліца та ін. Видаються й оригінальні українські 

підручники з історії економічної думки, зокрема фундаментальна "Історія 

економічних учень" київських учених за редакцією В.Д. Базилевича (2004). 

Постановка завдання. Зміни в суспільному та економічному житті України 

висувають низку нових вимог до підготовки фахівців у галузі економіки, менеджменту 

та адміністрування в КНУБА. Використання системно-ситуаційного підходу до  

пізнання суспільних та  господарських процесів дало можливість сформувати 

новудисципліну – «Історія економіки та економічної думки», яка має власний 

науковий предмет та підпорядкована цілям формування у студентів низки 

важливих загаль-нопрофесійних компетенцій, одна з основних – сучасне 

економічне мислення.  

Мета статті: Науковцями, викладачами університетів достатньо повно 

представлено ряд навчальних видань з економічної історії, історії сучасного 

світу. Проте, із введенням у 2007 році нової навчальної дисципліни 

фундаментальної підготовки студентів економічного спрямування «Історія 

економіки та економічної думки» постала нагальна потреба уточнення 

теоретико-методичних засад її змісту. 

Основна частина. Як відомо, курс історії економіки та економічної 

думки поряд з політичною економією формує фундаментальне економічне 

мислення майбутнього спеціаліста-економіста (підприємця, менеджера, 

фінансиста, бухгалтера тощо), прищеплюючи навички систематизації оцінок 

основних економічних подій. Вивчення історії економіки та економічної думки 

істотно розширює економічну ерудицію майбутніх спеціалістів, підводить до 
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розуміння основ порівняльного аналізу економічного розвитку окремих країн 

світу, сприяє формуванню вміння швидко, логічно та грамотно орієнтуватися у 

виборі економічних рішень. Адже, простежуючи зміни форм економічного 

розвитку, аналізуючи процеси формування та функціонування певних 

господарських систем, історія економіки та економічної думки дає змогу 

побачити не лише сам перебіг цього процесу, а й з'ясувати ті ознаки, які є або 

результатом соціально-економічних перетворень, або їх передумовою. 

Саме це і забезпечує підготовку висококваліфікованих, ерудованих спеці-

алістів, здатних цілком об'єктивно орієнтуватися у виборі економічних рішень. 

Необхідність підвищення рівня економічної освіти в Україні потребує 

розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін на засадах 

національної концепції економічної освіти. В умовах трансформаційного 

розвитку України, процесу поступової інтеграції до країн Євросоюзу, 

важливою стає проблема адаптації нормативного змісту навчальної програми з 

дисципліни «Історія економіки та економічної думки» до практики викладання 

в навчальних закладах України за спеціальністю 051 «Економіка» та 071 «Облік 

і оподаткування». Важливо сформувати у студентів цілісне бачення 

історичного розвитку господарства та економічної думки країн Європейської 

цивілізації, систематизувати знання щодо сутності, форм, механізмів 

функціонування та еволюції господарських систем з позицій сучасних надбань 

історико-економічної науки. Завдання курсу полягають у:  забезпеченні 

фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових 

здобутків історико-економічних дисциплін;  формуванні у студентів принципів 

сучасного економічного мислення;  поглибленні знання з економічної теорії; 

оволодінні методами історико-економічного аналізу процесів і явищ 

економічного життя суспільства тощо. 

Для успішного  розв'язання визначених вище завдань студенти повинні 

систематично готуватися до семінарських занять та виконувати встановлені 

навчальним планом обсяги самостійної роботи. У результаті опанування 
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програмного матеріалу, після виконання всіх елементів навчального плану 

студент повинен знати: 

– форми господарських систем, що історично існували в суспільствах 

Європейської цивілізації та логіку їх історичного розвитку; 

– основні етапи розвитку суспільного поділу праці та форм власності на 

засоби виробництва, принципові зміни в техніці та технології виробництва і 

їхній вплив на суспільне виробництво; 

– історичні форми господарських одиниць (форм господарств), що 

здійснювали виробничу діяльність, їхню ефективність та причини зникнення з 

історичної арени; 

– роль держави та економічної влади у розвитку господарських систем на 

різних етапах суспільного процесу, основні інститути, що забезпечували умови 

господарської діяльності, історію економічних реформ (інституційних змін); 

– історичні зміни характеру та форм взаємодії господарських одиниць у 

різних економічних системах, роль обміну та його особливості в господарській 

сфері суспільств; 

– сутність та значення суспільних умов виникнення ринкового 

господарства, його ключові характеристики та роль конкуренції в еволюції 

ринкової економічної системи; 

– головні напрямки та школи економічної думки, в яких віддзеркалені 

процеси господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації; 

– основні історичні факти, події, кількісні показники, що характеризують 

суспільне виробництво, тощо. 

Студенти мають уміти використовувати набуті знання, зокрема: 

– оцінювати наукову довершеність і внесок у розвиток економічної науки 

різних шкіл та напрямків економічної думки; 

– використовувати історичний досвід організації господарського життя 

суспільств під час аналізу економічних процесів та явищ, ураховувати вплив на 

них цивілізаційних чинників з боку політичної, соціальної, духовно-культурної 

сфер; 
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– виявити головний зв'язок та всю сукупність прямих і зворотних, 

вертикальних та горизонтальних взаємозв'язків на різних історичних етапах 

розвитку господарських систем та прогнозувати тенденції їхніх змін; 

– відбирати, систематизувати факти і події з господарського життя 

суспільств, що мають історичне значення в його розвитку; 

– знати основні віхи еволюції господарських систем суспільств 

Європейської цивілізації; 

– збирати та обробляти економічну інформацію, працювати з різними її 

джерелами, здійснювати документальне оформлення; 

– обґрунтовувати власний погляд на історичні події та факти, 

репрезентувати його публічно; 

– застосовувати методи історико-економічної науки для дослідження 

економічних процесів і явищ тощо.  

Історія економіки та економічної думки — важлива нормативна 

дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 

складова вищої економічної освіти. Вона вивчає господарську діяльність 

людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних 

поглядах і вченнях, починаючи з первісного суспільства і до сучасності; 

основні явища і процеси матеріального виробництва; діяльність економічних 

організацій і установ; економічну політику провідних держав світу і України; 

досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його 

особливості в окремих країнах. 

 Актуальність вивчення окресленого кола проблем в українських вищих 

навчальних закладах значно посилюється у зв'язку з проголошенням державної 

незалежності України. Відомий американський дослідник української 

економіки Іван-Святослав Коропецький у книзі "Дещо про минуле, недавнє 

минуле та сучасне української економіки" зазначає, що "таким самим 

історичним фактом, як існування окремого українського народу, є його 

постійне господа-рювання на території свого компактного поселення. 

Економіка на історичних українських землях більше ніж тисячу років була 
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національною економікою даного народу, а не економікою лише одного з 

регіонів якогось великодержавного комплексу. Ця економіка має свої власні 

інтереси, які український народ не зобов'язаний підпорядковувати інтересам 

будь-якої імперії». Із цього факту випливає необхідність у жодному разі не 

заперечувати минуле (як це було донедавна), а всіляко використовувати 

багатий історичний досвід, економічні знання і вчення стосовно нових 

соціально-економічних умов і реалій. 

 Формування в Україні ринкової економіки передбачає необхідність 

приведення її структури, господарського механізму, організаційних інституцій 

у відповідність до найважливіших тенденцій світового економічного розвитку. 

Подібний перехід неможливий без усвідомлення та широкого використання 

світогосподарських зв'язків, величезного досвіду, набутого людством у 

раціональному використанні матеріальних, фінансових, трудових та інших 

ресурсів, відображення їх у економічних думках і теоріях. 

 Роль історичного аспекту в системі економічних наук дуже велика. Адже 

досліджуючи ті чи інші суспільні явища, ми зобов'язані не тільки дати їх 

основні характеристики, а й, що особливо важливо, передбачити їх еволюцію. 

А це можна зробити тільки з урахуванням попереднього розвитку цього явища, 

що базується на певних історичних закономірностях. 

Слід зауважити, що значення історико-економічного дослідження 

виявляється не тільки у визначенні суспільно-економічних закономірностей 

історичного розвитку, а й у конкретних випадках господарської практики. До 

історії господарства професіонал-економіст звертається (усвідомлюючи це чи 

ні) буквально на кожному кроці. Здавалося б, що може бути далі від 

економічної історії, ніж бухгалтерський річний звіт підприємства? Проте він 

значною мірою побудований на історико-економічних матеріалах і методах. 

Важливою є взаємодія історії економіки та економічної думки з 

конкретними соціологічними дисциплінами. Адже вплив на розвиток економіки 

таких факторів, як соціальний склад працівників, управління виробничими 

колективами, задоволеність працею, настрій, поведінка працівників, їх знання 
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основних напрямів економічних теоретичних досліджень на певних етапах 

розвитку тощо, також має враховуватися історією економіки та економічної 

думки. Економічні результати — це результати насамперед діяльності людей, 

виробничих колективів. 

Спостерігається тісний зв'язок історії економіки та економічної думки з 

історичними науками, насамперед із загальною історією, яка певну увагу 

приділяє й історичним формам господарювання та їх науковому відображенню 

в економічній думці. У свою чергу історія економіки та економічної думки не 

може обійти найважливіші події загальної історії, позаяк зрозуміти 

економічний розвиток суспільства, не враховуючи ідеології, політики та інших 

факторів, неможливо. 

Історія економіки та економічної думки обов'язково включає вивчення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, суспільних рухів, війн, 

національних і етнографічних особливостей, законів, релігійних культур, науки 

і мистецтва тощо. Але всі ці проблеми вивчаються не самі по собі, а тільки з 

погляду їхньої ролі в розвитку економіки. 

Знання історії економіки та економічної думки має не тільки науково-

пізнавальне, а й велике виховне значення. Воно розширює кругозір студентів, 

сприяє правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних 

процесів і подій. Економіста не можна уподібнювати до обчислювальної 

машини, позбавленої емоцій, яка байдуже оперує цифрами, запрограмована 

лише на точність результату. Нашому суспільству потрібний не лише 

спеціаліст високої професійної кваліфікації, а й свідомий працівник-патріот, 

якому не байдужа доля Батьківщини. 

 Початки дослідження історії економіки та економічної думки можна 

віднести до XVII—XVIII ст. Тривалий час її складові — історія економіки та 

історія економічної думки в навчальних закладах вивчалися окремо. З 

2007/2008 навчального року курси "Економічна історія" та "Історія 

економічних учень" вирішено об'єднати в одну навчальну дисципліну — 

"Історія економіки та економічної думки". 
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Висновки. Без історії в руках економіста залишається тільки аналіз 

фундаментальних зв'язків — прекрасний, але недостатній, обмежений 

інструмент пізнання суспільного виробництва. Без історії наше економічне 

життя становить набір дискретних (перервних, роздільних) станів, кожний з 

яких формується, утворюється на "порожньому місці", а готові результати 

соціального поступу розглядаються поза їх істинним розвитком. Без знання 

минулого економісти втрачають почуття історизму, займаються добросовісним 

описанням реалій господарського життя, обмежуються сферою 

безпосереднього господарювання, не вміють формулювати економічні закони і 

закономірності. Вивчення конкретно-історичних аспектів економіки та 

економічної думки збагатить майбутніх фахівців з економіки, обліку і аудиту, 

адміністрування які навчаються в КНУБА прогресивним досвідом людства у 

вирішенні господарських проблем, допоможе краще збагнути сучасні 

економічні проблеми, прогнозувати їхнє наукове розв'язання. 

Історія економіки та економічної думки є джерелом фактичного і 

теоретичного матеріалу для всіх економічних наук, перш за все для економічної 

теорії, політекономії. Вона забезпечує тісний зв'язок історичних знань з 

економікою промисловості, сільського господарства, іншими галузевими і 

функціональними економічними науками. У системі економічних наук історія 

економіки та економічної думки відіграє фундаментальну роль. Вона є ключем 

до пошуку генетичних залежностей та історичних закономірностей в 

економічному житті держав і народів. 
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История экономики и экономической мысли, как когнитивная 

составляющая подготовки бакалавров в КНУСА 

В статье раскрываются необходимость и актуальность, 

методические особенности преподавания курса «История экономики и 

экономической мысли», приведены связи со смежными экономическими и 

социологическими науками, дана характеристика знаний и умений бакалавров 

после изучения данной дисциплины. 

Ключевые слова: экономика, экономическая мысль, бакалавр, 

КНУСА, курс, преподавание, наука 
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History economy and economic thought, as cognitive component for 

bachelors in KNUCA 

In the article the necessity and urgency methodological features of teaching 

the course "History of Economics and Economic Thought" are links with related 

economic and sociological sciences, describes the knowledge and skills of bachelors 

after studying the discipline. 
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В статті запропоновані методологічні і методичні принципи і 

положення комплексного характеру проектного аналізу, розроблені стосовно 

до інноваційно-інвестиційних проектів в житловому будівництві. 

Ключові слова:проектний аналіз, система управління, інноваційно-

інвестиційний проект, аспекти проектного аналізу, комплексна оцінка. 

 

Постановка проблеми.Проектний аналіз є багатостороннім комплексним 

вивченням стану, зміни окремих елементів, блоків проекту в процесі його 

просування на усіх етапах життєвого циклу. Проектний аналіз потрібний при 

розгляді альтернатив приватних пропозицій після розробки і реалізації проекту, 

вибору оптимального варіанту рішення. Він потрібен для ухвалення управлі-

нських рішень в умовах вирішення протиріч, дотримання інтересів учасників і 

досягнення компромісу. За допомогою проектного аналізу можна розробити 

концепцію інноваційно-інвестиційного проекту, запропонувати способи рішення 

проблем по оптимізації його розвитку і обґрунтовувати його ефективність. З 

його допомогою можна також здійснити як якісну, так і кількісну оцінку окремих 

елементів (аспектів) і усього інноваційно-інвестиційного проекту в цілому. 

Показники розділів проектного аналізу служать обмеженнями (умовами 

вибору), обґрунтуванням для економічних розрахунків, а в окремих випадках і 

критеріями вибору рішень (проекту). Основний критерій вибору найкращих 

рішень - отримання вигоди, тобто перевищення результатів над витратами.  

Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів дає змогу забезпечити: 

• кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку та чітке 

відображення кінцевих цілей і результатів реалізації не тільки проекту, що 

реалізується, а й підприємства в цілому; 

• підвищити ефективність управління процесами створення, освоєння, 

виробництва та споживання інноваційних продуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 

питанням проведення проектного аналізу присвячені праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. Теоретичні засади інвестиційно-інноваційної діяльності 
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розроблялися у наукових працях: В. Беренса, Л. Гітмана, П. Самуельсона, Я. 

Хонко, І. А. Бланка, А. Д. Діброва, І. Й. Дороша, М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської, 

І. В. Ліпсіца, О. В. Мертенса, А. А. Пересади, Г. М. Підлісецького, А.М. 

Плотнікова, П. С. Рогожина, П. Т. Саблука, В. П. Савчука, О. Ю. Старікова, Т. 

С. Хачатурова, В. М. Хобти, В. Я. Шевчука та ін. Не дивлячись на значне число 

наукових розробок, як за оцінкою інвестиційних проектів, так і за визначенням 

ефективності інноваційних проектів, у багатьох випадках здійснюється 

роздільна оцінка вказаних проектів без їх комплексного аналізу. 

Метою статті є дослідження сутності та необхідності проектного 

аналізустосовно інноваційно-інвестиційних проектів в житловому будівництві. 

Який повинен відображати специфіку житлової продукції, умов її створення, 

особливості організації ринку житла - вимог зовнішнього середовища і кінцевих 

споживачів продукції. На базі отриманих результатів - створення методики 

комплексної оцінки і вибору варіанту розробки проекту житлового 

будівництва. 

Виклад основного матеріалу. Проектний аналіз – це методологія, яку 

застосовують для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних 

управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу, дає можливість здійснювати 

вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів. 

Специфікою житлово-будівельних проектів є:  

- зростаюча актуальність проблеми забезпечення житлом;  

- технічна нескладність і типізація проектно-конструктивних рішень об'єктів;  

- висока стандартизація технології будівельних процесів;  

- вимога забезпечення архітектурної виразності і комфортності будівель;  

- істотна комерційна ефективність проектів;  

- залежність якості внутрішнього оформлення приміщень від вимог 

кінцевих споживачів продукції;  

- різноманітність форм і джерел інвестування;  

- велика залежність цін на продукцію від місця розташування об'єктів.  
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Особливостями інноваційно-інвестиційних проектів в житловому 

будівництві в Україні є:  

- індивідуальність архітектурно-планувальних і конструктивних рішень 

об'єктів замість традиційної типізації проектів;  

- незадоволений попит на житлову продукцію;  

- ускладнення організаційно-правових вимог рішень проектів;  

- поєднання функцій інвесторів і учасників-виконавців проектів;  

- відсутність або слабке застосування конкурсної системи для придбання 

ділянок під будівництво, вибору підрядників;  

- слабкий контроль і регулювання зростання цін на продукцію і ресурси, 

перевищення темпів зростання цін над рівнем інфляції;  

- недоступність житлової продукції за цінами для більшості населення. 

Інформаційною базою даних для проектного аналізу житлових 

будівельних проектів є:  

- комплект законодавчих актів для організації житлового будівництва і 

експлуатації житлових будинків;  

- перелік і зміст дозвільної документації і регламенти її формування;  

- характеристика учасників інвестиційно-будівельного комплексу;  

- склад і зміст організаційно-технічної документації будівництва об'єктів;  

- науково-технічна інформація і документація про нові проектно-

конструкторські рішення житлових будинків;  

- науково-технічна інформація і документація про застосування нових 

матеріалів, виробів, конструкцій;  

- науково-технічна інформація і документація про нові технології 

житлового будівництва;  

- інформація екологічної експертизи інноваційно-інвестиційних проектів;  

- програмні матеріали для комп'ютерної розробки документації 

інвестиційного проектування та інше. 

Процес розробки проекту являє собою багатоетапну, складну і кропітку 

роботу. Для інноваційно-інвестиційних проектів в житловому будівництві реко-
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мендується розглядати в поступально-ітеративному порядку наступні складові 

(аспекти) проектного аналізу: технічний, організаційний, інституціональний, 

управлінський, екологічний, комерційний, фінансовий і соціальний аналізи. 

Кожен аспект має свої характеристики, специфічні для житлового 

будівництва. Складові проектного аналізу реалізуються за локальними 

критеріями, що відображають глобальні цілі інноваційно-інвестиційних 

проектів в житловому будівництві. Проектний аналіз містить якісну і кількісну 

оцінку управлінських рішень і їх оптимізацію в процесі композиції проекту 

формування житлової продукції. Проектний аналіз включає формальні і 

неформальні процедури аналізу ситуації зміни довкілля. 

Технічний аналіз передбачає розгляд, оцінку, оптимізацію і вибір найбільш 

прогресивних інноваційних технічних і технологічних рішень в процесі 

формування будівельної продукції. На стадії передінвестиційних досліджень 

обґрунтовується місце розташування об'єкту, вибирається будівельна система, 

що задовольняє вимогам інвесторів і кінцевих споживачів. На етапі ескізного і 

робочого проектування формуються об'ємні, архітектурно-планувальні і 

конструктивні рішення будівель. На етапі підготовки і в процесі будівництва 

об'єкту розглядаються ресурсна обґрунтованість і забезпеченість будівництва, 

варіанти інноваційних технологій виконання будівельних і монтажних робіт. 

Оцінку і вибір технічних рішень рекомендується здійснювати за 

критерієм мінімізації сукупних питомих витрат, що включають кошторисну 

вартість робіт (одноразові витрати) D�, приведені питомі капітальні вкладення в 

матеріально - технічну базу E� і річні експлуатаційні витрати F� по будівлі за 

розрахунковий період Gроз (можливо за термін окупності капітальних вкладень): 

J� = D� + FE� + F�Gроз → 0M1,   (1) 

де F - прийнятна норма доходності на капітал.  

 
Проте остаточний вибір технічних, технологічних рішень здійснюється з 

урахуванням ринкових, містобудівних і інших чинників. 



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

144 

На ранніх стадіях розробки проекту критерієм вибору технічних рішень 

служить експертна оцінка технічної здійсненності створення і реалізації 

житлової продукції: 

NO = ∑ �O� × Q�
O → 0/�,    (2) 

де NO - комплексна оцінка i- го варіанту рішень; �O� - оцінка важливості i- го 

критерію; Q�
O - коефіцієнт відносної ваговитості j- го чинника для i- го варіанту.  

 
Організаційний аналіз оцінює обстановку, обґрунтовує вибір способів 

встановлення взаємодії учасників інноваційно-інвестиційного проекту в 

житловому будівництві. На стадії передінвестиційних досліджень в концепції 

проекту відбивається кооперація взаємовідносин учасників. При розробці 

стратегії проекту формулюються цілі, завдання організацій - учасників. На 

етапі контрактних стосунків визначаються форми взаємозв'язків замовників і 

підрядників. На етапі будівництва робляться аналіз і моніторинг виконання 

умов контрактів і правового регулювання взаємовідносин учасників.  

Організаційний аналіз базується на застосуванні конкурсної системи відбору 

учасників інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві. Вибір 

системи відбору учасників визначається характером, складністю і масштабом 

проекту, кількістю претендентів, вимогою оперативності вирішення питань. 

Розглядаються процедури конкурсної системи і способи оцінки претендентів. 

Критеріями вибору переможця мають бути не лише цінові характеристики, але і 

інші критерії вибору (терміни, якість, надійність). Вибір значущості критеріїв 

можна визначати за допомогою вагових коефіцієнтів. 

Соціальний аналіз обґрунтовує взаємодію інноваційно-інвестиційного про-

екту в житловому будівництві з громадськістю, із зацікавленими групами людей. 

На стадії передінвестиційних досліджень визначається зона впливу проекту на 

громадські інтереси населення. Проводиться соціальна експертиза інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві. Вивчаються чинники режиму 

праці і оплати, організація найму робітників і підвищення їх кваліфікації. 
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У процесі соціального аналізу вивчається вплив інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві на зміну культурного, 

медичного, освітнього, транспортного обслуговування працівників 

будівельників, нових мешканців і населення навколишньої місцевості. 

Інституціональний аналіз розкриває обстановку адміністрування, правила 

господарювання, міру сприяння організаційно-правових умов реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві. На етапі 

передінвестиційних досліджень вивчаються політичні, правові, адміністративні 

чинники (постанови, закони, нормативні документи). На етапі контрактних 

стосунків встановлюється регламент дій учасників інноваційно-інвестиційного 

проекту в житловому будівництві. На етапі будівництва об'єкту в процесі 

моніторингу контрактів аналізуються відхилення від правил, норм і їх вплив на 

ефективність проекту. На етапі реалізації продукції розглядається дотримання 

вимог відшкодування засобів інвестування, умов по передачі житлових площ у 

власність або доходів від продажу продукції.  

Інституціональний аналіз полягає у виявленні міри економічних свобод 

інвесторів, замовників і інших учасників в частині вибору і реалізації стратегії і 

тактики діяльності. Проте важливішим є вибір обмежень за регламентом пове-

дінки учасників і їх взаємовідносин. Вивчаються неформальні правила поведінки, 

адміністративні бар'єри, механізми санкцій, додаткові витрати на дозвільну 

документацію. Розглядаються рейтинги організацій в сферах діяльності 

регіонів. Інституціональний аналіз служить як обмеження - умова прийнятності 

реалізації інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві.  

Управлінський аналіз передбачає розгляд умов формування системи 

управління будівництвом на основі вибору організаційної і виробничої 

структур управління підприємством і інноваційно-інвестиційним проектом в 

житловому будівництві. Управлінський аналіз - аудит потенційних учасників 

інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві для створення 

стійкої проектної команди і її взаємодії з іншими учасниками проекту. 

Взаємодія груп, підрозділів учасників повинна бути побудована на 
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раціональному поєднанні громадських форм організації, тобто концентрації, 

спеціалізації, диверсифікації, комбінування і кооперації.  

Екологічний аналіз встановлює зміну і потенційний збиток довкіллю, що 

наноситься інноваційно-інвестиційним проектом в житловому будівництві і 

служить для обґрунтування заходів по забезпеченню життєдіяльності людини.  

Метою екологічного аналізу є виявлення загроз для довкілля, створення 

умов сприяння для населення. Можливий і позитивний ефект в житловому 

будівництві за рахунок проведення робіт по рекультивації земель, благоустрою 

території і озелененню. Враховуються витрати, пов'язані з утилізацією відходів, 

проведенню робіт по зміні рельєфу місцевості, організації виробничих стоків і ін. 

Комерційний аналіз передбачає обґрунтування найбільш вигідних 

способів просування продукції до споживача. На передінвестиційній стадії 

проводяться маркетингові дослідження і розробляється стратегія, вивчається 

попит і пропозиція. На стадії робочого проектування і контрактних стосунків 

розглядаються взаємодії з покупцями продукції. В процесі створення і 

реалізації будівельної продукції визначаються зміни кон'юнктури ринку і 

проводяться оперативні заходи маркетингу.  

Для здійснення комерційного аналізу рекомендується дескриптивний 

підхід, пов'язаний з дослідженням і поліпшенням існуючої системи 

маркетингових досліджень і управління. Розглядаються альтернативи 

маркетингових заходів і їх вплив на результативність інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві.  

Фінансовий аналіз передбачає оцінку умов інвестиційного сприяння на 

рівнях регіону і підприємств - учасників, доходності і ефективності 

інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві і його впливу на 

інвестиційний розвиток зацікавленості сторін. 

На передінвестиційній стадії розглядаються джерела і умови 

інвестування, заздалегідь обґрунтовується комерційна доцільність проекту, 

узгоджуються наміри інвесторів. На етапі робочого проектування і контрактних 

стосунків визначається стратегія фінансування, обґрунтовуються показники 

чистої еко-номічної вигоди для проекту і основних учасників. На етапі 
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будівництва об'єкту аналізується виконання бюджету і кошторису проекту, 

контролюються грошові потоки. На етапі реалізації будівельної продукції 

розглядається забезпечення доходності проекту і відшкодування витрат 

інвесторам, оцінюється фактична ефективність інноваційно-інвестиційного 

проекту в житлобудівництві. Вивчається вплив проекту на зміну фінансового 

стану підприємства.  

Розгляд варіантів типів проектів за економічними критеріями передбачає 

вибір одиничного рішення, що суперечить різноманіттю і індивідуальності 

об'єкту міської забудови. Критеріями вибору також є наявність 

платоспроможного попиту по видах продукції, ресурсні можливості, вимога 

збільшення об'ємів будівництва. Враховуються вимоги окремих споживачів в 

забезпеченні комфортності і архітектурної виразності будівель.  

Існує і безліч обмежень за соціальними, екологічними, управлінськими 

умовами і вимогами. Важливо і складно враховувати вплив ряду менш 

значимих чинників. Аналіз, оптимізація і вибір остаточного варіанту 

інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві утворюють 

схему-модель сукупності послідовних рішень.  

Остаточний вибір комплексних рішень за проектом формується з 

урахуванням містобудівних чинників.  

Методика проектного аналізу використовується для обґрунтування 

комплексу рішень житлового будівництва на підприємстві. 

Схема-модель комплексного рішення базується на положеннях: 

- комплексна оцінка EO по j варіанту проекту здійснюється по сукупності 

результатів оцінок по I - приватним критеріям (чинникам) – узагальнюючим 

оцінкам – R�
O і по φ - розділам проектного аналізу – R�

O; 

- сукупні оцінки за приватними критеріями φ - розділів проектного 

аналізу охоплюють набір i- х критеріїв - чинників, що відображують 

найважливіші сторони прояву проекту у відповідній сфері. Визначаються 

узагальнюючі оцінки R�
O іRS

O ; 
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Так 

Ні 

Ні 

Так 

- комплексна оцінка проекту формується в два етапи. Визначаються 

узага-льнюючі оцінки з урахуванням важливості приватних критеріїв і їх 

значущості. За результатами  узагальнюючих оцінок визначаються комплексні 

оцінки; 

- приватні критерії по розділах ранжируються експертом і визначаються 

характеристики важливості - �� для i- факторів (�� ≤ 1); 

- характеристики відносної ваговитості ��
O по i- м критеріям для j- х 

варіантів рішень визначаються експертними і оцінюють рівень присутності i- го 

чинника для варіанту;  

- ��
O - при незадовільному рівні оцінки варіанту проекту по i- му 

критерію приймається ��
O < 0,5. При такій оцінці по "сигнальних" факторах 

варіант проекту може бути відхилений або проводитися оптимізація рішень за 

рахунок заходів до забезпечення умови ��
O ≥ 0,5. 

Формалізація методу комплексної оцінки і вибору варіанту розробки 

проекту відображена на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Початок 

�� = ∑ Y#
Z

� ; �� ≤ 1 

��
O = ∑ Y#

[

� ; ��
O ≤ 1 

��
O
›‹0,5 

Оптимізація µ-рішення (µ\і) 

Чи дотримується 

��
O
›‹0,5 

Відхилення µ- варіанту 

N�
O = Q� × �]

O
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму комплексної оцінки проекту : n - кількість 
експертів, ρ - номер експерта, m - кількість чинників - критеріїв в розділі 
проектного аналізу, NO

O - узагальнена оцінка для j- го варіанту проекту по i- му 

критерію, ES
O  - комплексна оцінка для j- го варіанту проекту по ϕ-критеріям. 

Висновок. Таким чином, проектний аналіз, на наш погляд, представляє 

багатостороннє комплексне вивчення стану, змін окремих складових  

інноваційно-інвестиційного проекту в процесі його просування на усіх етапах 

життєвого циклу. Проектний аналіз потрібний при розгляді альтернатив 

приватних пропозицій по розробці і реалізації інноваційно-інвестиційного 

проекту, виборі оптимального варіанту рішення. Стосовно інноваційно-

інвестиційних проектів в житловому будівництві проектний аналіз повинен 

відбивати специфіку житлової продукції, умов її створення, особливості 

організації ринку житла - вимог зовнішнього оточення і кінцевих споживачів 

продукції. З цією метою необхідно враховувати особливості інноваційно-

інвестиційних проектів в житлового будівництві. 

Використання проектного аналізу дозволяє робити якісну і кількісну 

оцінку управлінських рішень і їх оптимізацію в процесі композиції 

інноваційно-інвестиційного проекту в житлового будівництві. 

N = ∑ N�
O

0  
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В. В. Титок  

Комплексный предварительный анализ инновационно-

инвестиционных проектов в жилищном строительстве 

В статье предложены методологические и методические принципы и 

положения комплексного характера проектного анализа, разработанные 

применительно к инновационно-инвестиционных проектов в жилищном 

строительстве. 
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V.Tytok  
Comprehensive preliminary analysis of innovation and investment projects 

in housing construction 

In this article are proposed the methodological and methodical principles and 

regulations of complex character for project analysis. These principles and 

regulations were worked out in relation to innovation investment projects in 

residential construction. 
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ЩОДО ОНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ В БУДІВЕЛЬНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

 

В статті запропоновано методику визначення ефективності 

застосування засобів механізації в будівництві в основу якої покладено вимоги, 
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що характеризують вплив нових машин на підвищення техніко-економічних 

показників будівництва, включаючи ріст продуктивності праці, вивільнення 

робітників, економію трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів та ін., а 

також підвищення якості робіт. 

Ключові слова:ефективність, механізми, устаткування, будівництво, 

вартість. 

 

Актуальність. Сучасний стан будівництва знаходиться на новому рівні 

свого розвитку: впроваджуються нові технології будівництва, значно 

вдосконалюються існуючі технології, застосовуються принципово нові способи 

і методи механізації технологічних процесів, пред’являються значно більші 

вимоги до якості будівельних робіт, знаходять місце нові проектні рішення 

будівель і споруд. 

Крім того, особливість сучасного стану розвитку економіки полягає в тому, 

що Україна поступово переходить до ринкових відносин, які в свою чергу розви-

вають конкуренцію в технології, організації та застосуванні будівельної техніки. 

У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність розвитку теорії, методикиі 

практики ефективного використання і експлуатації будівельної техніки, яка пред-

ставлена широкою гамою не тільки вітчизняного, а й закордонного виробництва. 

Метою даного дослідження є удосконалення методики визначення 

ефективності застосування засобів механізації у будівельному виробництві. 

Основний матеріал дослідження. Методикою охоплені питання 

ефективності застосування машин та запропоновані розрахункові формули, що 

дають змогу розраховувати підвищення продуктивності праці за рахунок 

зменшення чисельності робочих, підвищення виробітку робочих (за рахунок 

механізації), а також залежності для визначення річної економічної 

ефективності за рахунок впровадження нової техніки і технологій. Також 

оцінюється досягнутий приріст прибутку будівельної організації. 

В основу розробки методики визначення ефективності застосування засобів 

механізації в будівництві покладені вимоги, що характеризують вплив нових 
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машин на підвищення техніко-економічних показників будівництва, включаючи 

ріст продуктивності праці, вивільнення робітників, економію трудових, 

матеріальних і енергетичних ресурсів та ін., а також підвищення якості робіт. 

З огляду на ці вимоги, ефективність застосування засобів механізації  при 

виконанні трудомістких будівельних робіт рекомендується оцінювати як вплив 

цих машин на підвищення техніко-економічних показників на даному процесі 

від їхнього застосування в складі бригадних технологічних комплектів засобів 

механізації, інструмента, інвентарю і пристосувань і визначати за досягнутими 

результатами, що характеризуються кількісними і якісними показниками. 

До кількісних показників віднесений: рівень комплексної механізації даного 

виду робіт; механоозброєність праці; енергооснащеність праці; рівень механі-

зації праці; рівень ручної праці; ступінь зайнятості робітників ручною працею. 

До якісного (основного) показника ефективності механізації окремого 

виду робіт при застосуванні в складі комплектів нових машин віднесено: 

- підвищення продуктивності праці за рахунок переведення робітників на 

механізовану працю, або зниження трудомісткості виконання даного виду робіт; 

- скорочення чисельності робітників, зайнятих ручною працею й 

зниження трудомісткості; 

- економія заробітної плати вивільнених робітників, раніше зайнятих 

ручною працею; 

- економія, пов'язана з поліпшенням умов праці робітників, виражена в 

економії коштів на пільги й компенсації за роботу у несприятливих умовах; 

- економічний ефект від скорочення тривалості будівництва за рахунок 

підвищення рівня механізації трудомістких робіт; 

- зниження собівартості виконаних робіт механізованим способом;  

- загальний річний економічний ефект, обумовлений різницею наведених 

витрат по базовому варіанті виконання робіт і по планованому (досягнутому), 

заснованому на застосуванні нової техніки; 

- строк окупності капітальних вкладень на нову техніку (засоби 

механізації, устаткування і т.п.); 
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- якість виконуваних робіт механізованим способом, виражена в 

відповідності з вимогами ДБН і відображена оцінкою якості кінцевої продукції. 

Вихідними даними для визначення перерахованих показників є досягнуті 

показники, враховані у відповідних документах (нарядах, калькуляціях, даних 

хронометражу, фотографіях витрат робочого часу і т.п.). 

При визначенні ефективності застосування нових машин у складі 

техноло-гічних комплектів розрахунок досягнутих значень (рівня комплексної 

механізації, механоозброєності та енергооснащеності праці, механізації ручної 

праці і ступеню зайнятості робітників ручною працею) здійснюється по відомих 

формулах. 

Однак, при визначенні рівня механізації, рівня ручної праці і ступеня 

зайнятості робітників ручною працею необхідно враховувати наступні вимоги: 

- до числа робітників, що виконують роботу за допомогою машин, 

механізмів, ручних машин, відносити робітників, що виконують основні 

трудомісткі операції процесу за допомогою засобів малої механізації, а також 

мотористів і операторів машин, установок і т.п.; 

- до робітників, що виконують роботу вручну при машинах, відносити 

тих робітників, які виконують функції по обслуговуванню машин (доставка 

матеріалів і напівфабрикатів і завантаження їх у машину та ін.); 

- до робітників, що виконують роботу (операції) вручну не при машинах, 

відносити тих, хто працює при допомозі найпростіших знарядь праці 

(лопата,молоток, кельма, ківш, правило, напівтерток, тертка, щітка макловиця і 

т.п.), а також слюсарів-ремонтників, підсобних і транспортних робітників; 

- якщо робочі однієї професії (покрівельники, штукатури, малярі, 

паркетники та ін.) виконують роботи механізованим способом і вручну, їх 

варто віднести до різних категорій за ступенем механізації праці. Робітників, 

які виконують операції із застосуванням ручних електричних або пневматичних 

машин і, що витрачають на це не менш 50 % робочого часу, відносити до 

категорії зайнятих механізованою працею. 
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З урахуванням виконаних досліджень автора й робіт інших авторів якісні 

показники ефективності механізації за запропонованою нами методикою 

рекомендується розраховувати на основі нижче наведених залежностей. 

Підвищення продуктивності праці у зв'язку зі зниженням трудомісткості 

процесу (норми часу) за рахунок застосування нових засобів механізації в 

складі технологічних комплектів 

ТР

ТРНС

Т q

q
П

−
⋅

=
%100

%100 ,       (1) 

де ТРq  - зниження трудомісткості (норми часу), %. 

 
Підвищення продуктивності праці за рахунок зменшення чисельності 

робітників при застосуванні високопродуктивних нових машин 

ZZ

Z
П

ср

Уч

Т ∆⋅
⋅∆= %100

,      (2) 

де Z∆  - зменшення чисельності робітників у бригаді, ділянці, при 

керуванні засобами механізації, чол.; 

срZ  - середньорічна чисельність робітників у підрозділі, організації, чол.. 

Підвищення продуктивності праці за рахунок росту виробітку: 

%100⋅
−

=
ф

фпл

Т
В

ВВ
П ,      (3) 

де плВ  - планований виробіток на одного робітника у натуральних показниках; 

фВ  - фактичний (раніше досягнутий) виробіток на одного робітника. 

 
Ріст продуктивності праці, вираженої як ріст змінного виробітку 

робітниказа рахунок підвищення рівня механізації (комплексної механізації) 

визначається за середнім виробітком при механізованому і ручному виконанні 

робіт: 

)(%100

%100

рммм

рм

Т
ВВУВ

ВВ
П

−−⋅
⋅⋅

= ,     (4) 
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де  мВ - змінний виробіток одного робітника при механізованій праці в 

натуральних показниках;  

рВ - те ж, при виконанні цих же процесів (операцій) вручну;  

мУ  - рівень механізації в %. 

 
Скорочення чисельності робітників, зайнятих виконанням ручних робіт 

після застосування нових машин у складі технологічних комплектів 

м

плб

р

плб

чс
В

ВВ

В

VV
Z

−
−

−
=. ,     (5) 

де  бV і плV  -  обсяг робіт, виконуваних вручну в базисному періоді і 

плануємих з урахуванням його скорочення; 

бВ  і плВ  - виробіток на одного робітника, що працював вручну та з 

застосуванням нових засобів механізації. 

 
Величина абсолютного зменшення чисельності робітників, зайнятих 

ручною працею в результаті впровадження нових засобів механізації 

Z
V

V
Z

В

VV
Z

б

ПЛ

общбi
М

i
б

i
ПЛi

ТР ∆+







−−

−
=∆ 1... ,   (6) 

де  i
ПЛV  і i

бV  - обсяги виконаних робіт при впровадженні нової машини у 

фізичних одиницях у плановому році і до впровадження в базовому році;  
i
МВ  - виробіток на одного робітника при застосуванні нової техніки;  

..общбZ  - загальна чисельність робітників на розглянутому виді робіт у 

базовий період, чол.;  

ПЛV , бV - загальний обсяг j-го виду робіт у плановому й базовому періоді; 

Z∆  - відносне зменшення чисельності робочих в результаті застосування на 

даному виді робіт нових машин.  

 
Величина Z∆ визначається за формулою 
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де  
i

n

i
Z∑

=

−

∆
1

- кількість умовно вивільнених робітників у результаті 

застосування нової машини, чол.;  

n - кількість нових машин, впроваджуваних на даному виді робіт у 

плановому періоді. 

 
Загальний економічний ефект, досягнутий спеціалізованою організацією, 

складається із суми економії заробітної плати вивільнених робітників й 

економії засобів за рахунок поліпшення умов праці робітників, зайнятих 

ручною працею до впровадження засобів механізації . 

.... ту

э

пз

эф

об ССС +=       (8) 

де  э

пзС .. - економія в заробітній платі, грн;  

 ..туС  - економія за рахунок поліпшення умов праці, грн.; 

 
/

.. ZФЗZС срср

э

пз ⋅−⋅∆= ,     (9) 

де  Z∆  - вивільнена чисельність робітників, чол;  

срЗ  - середньорічна заробітна плата одного робітника до впровадження 

нової машини за рахунок скорочення ручної праці,грн;  

срФ  - додатковий приріст фонду заробітної плати у зв'язку із 

застосуванням нової машини, грн;  
/Z  - чисельність робітників після впровадження нової машини, чол. 

( ) б

n

і

тус ЗTTС ∑
=

⋅−=
1

21. ,     (10) 

де тусС .  - економія у зв'язку з поліпшенням умов праці, зниженням 

травматизму і профзахворювань, грн.;  

Т1 і Т2 - втрати робочого часу протягом року у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю до і після впровадження нової машини, днів;  
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Зб - середньоденний розмір виплат (допомога з тимчасової 

непрацездатності), включаючи оплату позивів робітникам, що отримали 

виробничу травму, додаткові витрати на санітарно-курортне лікування, грн; 

 
Загальні витрати при впровадженні нових машин по скороченню ручної 

праці визначаються за формулою приведених витрат. 

ін

i
еді KEСС ⋅+= ,     (11) 

де Сі - приведені витрати по і -му варіанту із застосування нових машин 

(комплекту засобів механізації) на одиницю об'єму робіт (виробленої кінцевої 

продукції), грн.  
i
едС - собівартість одиниці будівельних робіт (продукції) по і -му варіанту 

із застосуванням нової машини;  

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у нову 

машину в галузі будівництва ( Ен=0,15);  

Кі - питомі капітальні вкладення у виробничі фонди - вартість нової 

машини, грн. 

 

Річний економічний ефект від впровадження нових машин або 

комплектів засобів механізації на процесах: 

)]кк()[()]()[( 21212221
.

21
−−−×=⋅+−+= ECCVVЕСЕСE КК

МН

Г  (12) 

де 2V  - річний обсяг робіт (продукції), виконаний із застосуванням нових 

машин у натуральних вимірниках;  

к1 і к2 - питомі капітальні вкладення по базовому варіанті й при 

впровадженні нової машини, грн. / од.обсягу, робіт. 

 
Річний економічний ефект від впровадження модернізованої машини з 

поліпшеними експлуатаційними параметрами 

)кк()( М121 −⋅×+−×= ММ

qНМ

ММ

Г VЕCCVE ,  (13) 
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де МV  - річний обсяг робіт (продукції), отриманої із застосуванням 

модернізованої машини в натуральних вимірниках;  

С1 і С2 - собівартість одиниці робіт до модернізації машин і після, грн;  

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у 

модернізацію, Ен =0,15;  

к1 - питомі капітальні вкладення в модернізацію машини, .грн.;  
ММ

qV - додатковий обсяг робіт, виконаний модернізованою машиною, у 

натуральних вимірниках; км - додаткові капітальні вкладення (витрати) на 

модернізацію машини, грн. 

 

Фактично досягнутий приріст прибутку спеціалізованої організації в 

плановому році 

222111 )С()( VЦVCЦПф ×−−×−=∆ ,   (14) 

де  1Ц  і 1C  - кошторисна вартість і собівартість одиниці об’єму робіт у 

поточному році, грн.;  

1V  - обсяг робіт у поточному році в натуральних вимірниках;   

Ц2 і С2 - кошторисна вартість і собівартість одиниці робіт у році до 

впровадження нової машини;  

2V - річний обсяг робіт до впровадження нової машини. 

Строк окупності капітальних вкладень, витрачених на придбання нових 

машин і їхніх комплектів 

21
0

СС

К
Т доп

−
= ,      (15) 

де допК  - додаткові витрати на придбання нової машини,грн.;  

1С  і 2С  - собівартість робіт із застосуванням базового варіанта механізації 

і з урахуванням застосування в складі комплектів нових машин, грн. 

 
Розроблена методика визначення ефективності нових засобів механізації 

у складі технологічних комплектів машин може бути застосовані будь-якою 
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будівельною організацією в тому числі і приватною, для оцінки поступаючих 

нових машин і визначення щорічних результатів своєї виробничої діяльності, 

зіставлення їх з показниками інших організацій. 

Висновки: застосування на практиці будівельними організаціями в 

ринкових умовах удосконаленої методики визначення ефективності 

використання засобів механізації в будівельному виробництві дозволить 

виробникам відбирати кращі зразки техніки для будівельної практики, 

забезпечуючи їх цілеспрямованість використання в встановленням 

оптимальних чисельних складів виконавців. 
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средств механизации в строительном производстве 
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В статье предложена методика определения эффективности применения 

средств механизации в строительстве в основу которой положены 

требования, характеризующие влияние новых машин на повышение технико-

экономических показателей строительства, включая рост производительности 

труда, высвобождение рабочих, экономию трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов и др.., А также повышения качества работ. 

Ключевые слова:эффективность, механизмы, оборудование, 

строительство, стоимость. 

 
V.I.Donenko, A.S. Ishhenko, M.V. Kulik 

For an updated methodology for determining the efficiency of the use of 

mechanization in the construction industry 

The paper proposed a method for determining the effectiveness of 

mechanization in the construction of which is based on the requirements that 

characterize the impact of new machines to increase the technical and economic 

indices of construction, including productivity growth, the release of workers, cost of 

labor, material and energy resources, and others. And improving the quality of work. 

Keywords:efficiency, mechanisms, equipment, construction and cost. 
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НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ 

 
У статті висвітлено причини тепловтрат через зовнішні 

огороджувальні будівельні конструкції існуючих будівель і обґрунтовано 

необхідність їх термомодернізації. Наведені деякі особливості  виконання 

робіт, котрі необхідно враховувати при розробці рішень з влаштування 
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теплоізоляції. Надано пропозиції з підвищення ефективності утеплення. 

Окреслені напрями термомодернізації існуючих будівель.  

Ключові слова:енергозбереження, зовнішні огороджувальні будівельні 

конструкції, термомодернізація будівель 

 
Зовнішні огороджувальні будівельні конструкції більшості будівель в 

Україні, не задовольняють вимогам норм щодо опору теплопередачі [1, 2, 3]. 

Через це істотна частина тепла, що подається  в будівлі,  витікає через зовнішні 

стіни, конструкції даху, вікна, системи вентиляції. В умовах енергетичних 

проблем країни цей фактор є досить актуальним. У цьому зв'язку необхідність 

влаштування додаткової теплоізоляції або її повної заміни в зовнішніх 

огороджувальних конструкціях існуючих будівель є нагальною потребою. 

Однією з причин масової невідповідності фактичного  стану зовнішніх 

огороджувальних конструкцій існуючих будівель, сучасним вимогам норм 

щодо опору теплопередачі - є діючі раніше норми проектування. Останнім 

часом зазначені норми зазнали істотних змін. Саме в 1993 році були введені в 

практику проектування доповнення до СНиП II-3-79 «Будівельна 

теплотехніка», а в 2006 р введено в дію ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція 

будівель». У 2013 році  та  в подальшому до вказаного документу було внесено 

зміни, котрі підвищують вимоги до теплозахисних властивостях зовнішніх 

будівельних конструкцій будівель. Ці нормативні документи поступово 

приводять практику проектування, реконструкції та будівництва будівель до 

ефективного використання енергії, спрямованої на опалення. Отримав 

широкого застосування термін - термомодернізації, який позначає комплекс 

ремонтно-будівельних робіт, направлених на підвищення теплотехнічних 

показників огороджувальних конструкцій і забезпечення їх відповідності 

діючим нормам.  

Стосовно зовнішніх стін, то вони здебільшого виконані з цегли, 

товщиною 510,0 мм. Фактичний опір теплопередачі таких стін становить 

близько 0,8 -1,0 м2К/Вт, при нормі 3,3м2К/Вт  (для міста Києва) [1, 2].  Такий 

стан безумовно потребує  виконання робіт з влаштування теплоізоляції.  Наразі 
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виконується комплекс робіт з утеплення стін. До найбільш розповсюджених 

способів відносяться влаштування зовнішнього утеплення ефективними 

матеріалами з  оздобленням  штукатурками (скріплена теплоізоляція) та 

влаштування теплоізоляції з ефективних матеріалів та оздобленням 

індустріальними елементами (вентильований фасад). Як перший так і другий 

варіанти розповсюджені достатньо широко. При утепленні будівель з  простими 

архітектурними елементами та виконанні робіт по поверхні всього фасаду, 

перевагу надають вентильованому фасаду.  Цим  способом  можна виконувати 

роботи за будь якої пори року, тому що немає так званих «мокрих процесів», 

тобто використання розчинів, тощо. На рис.1.показано  процес виконання робіт.  

 

Рис. 1.  Влаштування теплоізоляції будівлі  способом «вентильований фасад» 

При виконанні робіт на об’єктах  зі складними архітектурними деталями 

та невеликими обсягами робіт, застосовують спосіб  скріпленої теплоізоляції. 

Використання цього способу дещо обмежене  через погодні  умови. Сьогодні  

вже знайшло широке розповсюдження локального утеплення  окремих частин  

будівель в межах окремих квартир. Роботи виконуються  з риштувань, або з 

залученням послуг промислового альпінізму, рис.2. 
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Рис. 2. Утеплення зовнішніх стін частини будівлі ланкою альпіністів 

 
Одним з важливих конструктивів будівель є зовнішні огороджувальні 

конструкції   горищних  перекриттів  і покриттів. На конструкції дахів будівель 

найбільш суттєво впливають фактори природного та експлуатаційного 

характеру.Вони призводять до фізичного зносу будівельних конструкцій. 

Неналежне забезпечення заходів щодо зменшення та обмеження негативних 

впливів на конструкції є причиною зниження їх теплозахисних властивостей і 

подальшого появлення  пошкоджень і деформацій будівельних конструкцій. 

Виявлення шляхів термомодернізації дахів існуючих будівель базується 

на попередньому аналізі причин втрат тепла. Даний аналіз передбачає 

дослідження фактичних архітектурно-конструктивних рішень конструкцій та їх 

технічного стану.  

Наприклад у конструкціях горищних перекриттів будівель, забудови 

початку минулого століття,  переважає утеплювач з солом'яно-глиняного 

засипки. Найчастіше, вказаний утеплювач буває  зволоженим через протікання 

покрівлі. Це призводило до збільшення його маси і втрати його теплозахисних 

властивостей. Такий стан утеплювача призводить до збільшення навантажень 

на несучі конструкції перекриття і призводять до появи на їх поверхні дефектів 
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і пошкоджень: тріщини, прогини, деструктивна гниль деревини або корозія 

металу. Для горищних перекриттів і покриттів, виконаних з використанням 

насипних або плитних утеплювачів по залізобетонних конструкціях, зазначені 

вище ушкодження і деформації виражені в меншому ступені. 

У загальному вигляді причини втрат тепла через зовнішні огороджувальні 

конструкції дахів існуючих будівель можна класифікувати за такими групами: 

− норми проектування часу спорудження будівель; 

− дефекти проектування; 

− дефекти будівельних і теплоізоляційних матеріалів; 

− дефекти будівництва; 

− експлуатаційний знос будівельних конструкцій (фізичний знос, 

пошкодження при ремонті комунікацій і прилеглих конструкцій, пр.).  

Процес термомодернізації може включати: 

- влаштування додаткових шарів теплоізоляції; 

- просушування, розпушування  існуючого теплоізоляційного шару; 

- повна заміна існуючої теплоізоляції на нові ефективні матеріали. 

При проведенні досліджень, також було проаналізовано  конструкції 

дахів, утеплених уже в сучасних умовах. При існуючій технології влаштування 

теплоізоляції  горищного  перекриття  були вкладені  насухо плити утеплювача. 

З урахуванням, того що поверхня конструкцій перекриття була нерівна, то на 

межі між утеплювачем,  утворився повітряний прошарок. Зазначений прошарок 

дозволяє здійснюватися винесенню тепла,  шляхом конвекції. У зв'язку з цим 

висновком, були досліджені технологічні особливості укладання плит 

теплоізоляції на ізольовану поверхню. Встановлено, що теплоізоляційні плити 

укладаються шляхом їх наклеювання на розчинах або насухо. Способи 

нанесення клейового розчину також можуть відрізнятися (рис. 3). Однак, у всіх 

випадках, за винятком суцільного способу (рис. 3, в), між площиною 

теплоізоляційної плити і поверхнею конструкції горищного перекриття або 

покриття, утворюється не замкнутий повітряний прошарок. Через даний 
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прошарок внаслідок процесу конвекції повітря,  відбувається винесення тепла. 

Представлена на рис. 4 схема дає чітке уявлення про механізм витоків тепла 

через відкритий повітряний прошарок. 

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 3 Схеми нанесення  клеючого розчину на поверхню плит утеплювача:   

а − смугами; б − комбіновано (маячками); в − суцільний; г – насухо 

 

 

а       б 

Рис. 4 Схема теплового потоку череззовнішню огороджувальну конструкцію 

даху:а - відкритий повітряний прошарок; б – замкнутий повітряний прошарок 

При виконанні теплотехнічних розрахунків, встановлено, що вказаний 

повітряний прошарок не може враховуватися, як додатковий шар теплоізоляції. 

Це пов'язано з тим, що вона є відкритою і сполучається з зовнішнім повітрям. 

Таким чином, при визначенні сумарного опору теплопередачі, не враховується 

термічний опір замкнутого повітряного прошарку [1,2, 4]. Якщо припустити, 

що зазначений прошарок міг би бути замкнутим, то сумарний опір 
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теплопередачі був би на 0,14-0,16 м2К / Вт,  вище. При необхідному значенні 

мінімально допустимого опору теплопередачі перекриттів цивільних будинків, 

приріст становить 4,4 - 4,8%. На розглянутий спосіб нанесення клеючого 

розчину, автором даної статті, було отримано патент [5]. З вище сказаного 

можна зробити висновок, що резерви підвищення теплової ефективності 

зовнішніх огороджувальних конструкцій дахів будівель, можуть бути в 

конструктивних і технологічних рішеннях виконання робіт з улаштування 

теплоізоляції. Для цього потрібно вирішити завдання створення між існуючим 

перекриттям і плитним утеплювачем - закритих повітряних прошарків. 

Здійснення заходів щодо якісної термомодернізації дахів будівель 

дозволяє знизити енергетичну складову експлуатаційних витрат - орієнтовно в 

1,3 рази [2, 3, 4]. Це колосальний резерв, здатний істотно поліпшити 

матеріальний стан, як громадян і підприємств, так і держави в цілому. 

У загальному вигляді ефективність роботи з термомодернізації існуючих 

цивільних будівель може бути досягнута впровадженням наступних заходів: 

− проведення енергоаудиту та технічної діагностики зовнішніх 

огороджувальних будівельних конструкцій будівель. Для цього можуть бути 

залучені фахівці науково-дослідних, проектних організацій і виробничих 

підприємств, вузівської науки; 

− інтенсифікація розробки нормативно-технічних документів на будову 

різних типів теплоізоляції, впровадження сучасних технологій і матеріалів; 

− підвищення рівня контролю якості виконання теплоізоляційних робіт, з 

відображенням фактичних даних у виконавчій будівельної документації; 

− підвищення вимог до кваліфікації будівельних кадрів, зайнятих на 

виконанні зазначених робіт. Це могло б бути відрегульоване при видачі 

відповідних державних ліцензій; 

− широким і обов'язковим застосуванням при виконанні робіт - проектів 

виконання робіт (ПВР), детально опрацьованих технологічних карт. Дані 
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документи повинні відображати ефективні організаційно - технологічні 

рішення влаштування теплоізоляції, отримані на основі  детального аналізу 

конструкцій і технічного стану, умов виконання  робіт; 

− поліпшенням підготовки фахівців для роботи в даній сфері. Це робота 

повинна проводиться на всіх рівнях підготовки робітників та інженерно-

технічних кадрів у навчальних закладах професійно-технічної, спеціальної 

технічної і вищої школи. 
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В статье освещены причины теплопотерь через наружные 

ограждающие строительные конструкции существующих зданий и обоснована 

необходимость их термомодернизации.  Приведены некоторые особенности 

выполнения работ, которые необходимо учитывать при разработке решений 

по утеплению конструкций.   Представлены предложения по повышению 

эффективности теплоизоляции. Очерчены направления термомодернизации 

существующих зданий. 

Ключевые слова:энергосбережение, наружные ограждающие 

строительные конструкции, термомодернизация зданий  
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Directions for effective existing buildings thermo 

The article deals with the causes of heat loss through the exterior building 

envelope constructions of existing buildings and the necessity of their thermo. Are 

some of the features of work that need to be taken into account when developing 

solutions for thermal insulation constructions. Presented proposals to increase the 

effectiveness of insulation. Thermo-delineated areas of existing buildings. 
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СОЦІАЛЬНО – ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ: АКЦЕНТ НАЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
У статті дослідженоконцепції соціально-відповідального маркетингу, 

сталого розвитку, «зеленої» економіки у контексті реалізації енергозберігаючих 

заходів на підприємствах будівельної індустрії. Визначено основні напрями 

вирішення проблем енергозбереження, які знаходиться в площині основних 

компонент цих концептів: економічної,  екологічної та соціальної та надасть 

можливість ефективно формувати корпоративну культуру підприємств 

будівельної індустрії і забезпечити синергетичний ефект від використання 

новітніх еко-технологій, як в будівництві, так і в енергетиці. 

Ключові слова: еко-технології, «зелена» економіка, соціальна 

відповідальність, енергозбереження, соціально-відповідальний маркетинг. 

 
Постановка проблеми. Енергозбереження є домінантним вектором 

розвитку засад «зеленої» економіки, її сталості. Розробка та імплементація 

системних заходів політики енергозбереження надасть можливість підвищити 

конкурентоспроможність реального сектору економіки, забезпечить 

енергоефективність, енергонезалежність та безпеку країни [5].  

Активізація  глобалізаційних процесів в  розрізі енергозбереження, як 

одним з пріоритетів визначає  імплементацію  та реалізацію основних концептів 

соціально-відповідального маркетингу на різних рівнях ієрархії управління 

комерційно-виробничою діяльності підприємств будівельної індустрії. Адже, 

однією з проблем розвитку будівельної галузі є  підвищення рівня ефективності 

діяльності, задоволення попиту споживача на будівельну продукцію, роботи 

або послуги, що враховують сучасні тенденції розвитку ринку 

енергозбереження та еко-технологій. 

Впровадження еко-технологій у будівельну галузь реалізується через 

призму використання екологічно безпечних будівельних матеріалів, а також 
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новітніх технологічних рішень. Раціональність використання будівельними 

підприємствами  еко-технологій обумовлюється: створенням конкурентних 

переваг на ринку будівельних матеріалів та послуг; зростання рівня 

ефективності діяльності підприємства; мінімізація енергетичного і екологічного 

впливу на оточуюче середовище та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вирішення поставленої проб-

лематики у сфері енергозбереження та соціально-відповідального маркетингу 

досліджували науковці: Д. Давидянц, В. Жидков,Л. Зубова, О. Данилов, П. 

Костюченко, Г. Дзяна, Р. Дзяний,  М. Климчук, П. Орлов, В. Якубсон. 

Наукові доробки цих вчених є вагомими та беззаперечними, проте 

недостатньо повно висвітлено питання реалізації заходів енергозбереження  на 

підприємствах будівельної індустрії в розрізі концепцій соціально-

відповідального маркетингу, сталого розвитку, «зеленої» економіки. 

Метою статті є дослідження та обґрунтування імплементації концепцій 

соціально-відповідального маркетингу, сталого розвитку, «зеленої» економіки у 

контексті реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах будівельної 

індустрії. 

Основні результати досліджень.Будівельна галузь є однією з 

найважливіших сфер матеріального виробництва, оскільки бере участь у 

створенні основних фондів і має вирішальний вплив на НТП в усіх  

структурних компонентах національного господарства [8]. Тісний зв’язок 

будівництва з іншими галузями економіки демонструють цифри, що наведені в 

роботі [10]: будівництво споживає 15 % всієї промислової продукції, у т. ч. 60 

% кабельних виробів, 90 % будівельних матеріалів, 50 % продукції лісової та 

деревообробної промисловості. Майже 70 галузей промисловості постачають 

ресурси, які є необхідними для будівельного виробництва.  

За даними Держкомстату, у 2014 р. підприємствами України виконано 

будівельних робіт на суму 50,2 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у 2014 р. 

порівняно з 2013 р. становив 78,3%. У січні–лютому 2015р. підприємствами 

України виконано будівельнихробіт на суму 4,8 млрд.грн. Індекс будівельної 
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продукції у січні–лютому2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. 

становив 68,0% [10] . 

На думку автора [4], в динамічних реаліях сьогодення, як пріоритет 

визначається широкий спектр імперативів, що вказують на загальний закон, 

найважливіші принципи, керуючись якими  виробничо-економічна система 

реалізує своє призначення. За результатами проведених досліджень запропоновано 

наступні імперативи розвитку підприємств будівельної галузі: інвестиційно-

інноваційний, економічний, соціальний, управлінський, екологічний, які 

реалізують основні концепти енергозбереження, енергоефективності, 

впровадження еко-технологій та сталого розвитку економіки.  

Питання розробки та впровадження політики енергозбереження і 

підвищення енергоефективності в Україні особливо актуальні в контексті 

енергобезпеки, енергонезалежності та сталого розвитку економіки країни 

[5].О. Л. Данилов, П. А. Костюченко [2] зазначають, що енергозбереження - це 

система правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і 

економічних заходів, спрямованих не лише на ефективне використання 

первинних енергетичних ресурсів, але і на залучення до господарської 

діяльності для зниження вжитку органічного палива нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії. 

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%[4]. 

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 
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майже на 80% порівняно з традиційним проектуванням будівель й  створити 

мільйон робочих місць [12].  

На законодавчому рівні активно розробляються та імплементуються 

нормативно-правові акти щодо  вирішення проблем енергозбереження в 

Україні. 

Зокрема, 25 листопада 2015 р. на засіданні Кабінету Міністрів України 

схвалено проект розпорядження «Про Національний план дій з 

енергоефективності на період до 2020 р.»., що розроблявся в тісній співпраці із 

європейськими та вітчизняними експертами і науковцями. З його прийняттям 

Україна отримала можливість запровадити  європейську практику планування 

та прогнозування розвитку енергетики, реалізації політики підвищення 

енергоефективності [11]. 

Згідно з Планом, передбачено досягнення у 2020 р. національної 

індикативної мети щодо енергозбереження у розмірі 9% від середнього 

показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період протягом 2005-

2009 рр., що становить 6,5 млн. тонн нафтового еквіваленту. Крім того, 

Національний план дій  визначає проміжну мету - у 2017 р. скоротити 

енергоспоживання в розмірі 5%. 

Досягти цих показників планується шляхом реалізації заходів у чотирьох 

основних секторах кінцевого споживання енергії. Перший - побутовий сектор, у 

якому очікується найбільший ефект. Далі сектор послуг, до якого входить 

енергоспоживання бюджетних установ, а також у промисловості та  транспорті. 

Серед основних заходів: сприяння залученню інвестицій в 

термомодернізацію житлових будівель та у будівництво споруд з близьким до 

нульового споживанням енергії; адаптація стандартів палива та технологій його 

використання до європейських; запровадження сертифікації енергетичної 

ефективності будівель, системи  енергоаудиту та енергоменеджменту. 

Встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель та 

енергоспоживчих продуктів (обладнання), забезпечення функціонування 

системи енергетичного маркування електрообладнання побутового 
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призначення. Також забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку 

споживання газу, теплової енергії та води і впровадження рахунків про оплату 

спожитої енергії з інформаційно-аналітичними даними щодо динаміки обсягів 

споживання енергії та комунальних послуг та ряд інших [11]. 

Прийняття Україною Національного плану дій з енергоефективності до 2020 р. 

є одним із основних зобов’язань в рамках імплементації Директиви 2006/32/ЄC 

щодо енергетичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетич-

них послуг. Імплементація цього документа передбачена Угодою про Асоціацію в 

рамках реалізації  Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.  

За сучасних формацій маркетинговий інструментарій використовують на 

підприємствах фрагментарно, зокрема лише для просування та реалізації своєї 

продукції на ринках. Однак, пропонуємо актуалізувати увагу на впровадження 

концепції соціально-відповідального маркетингу при розробці заходів енерго-

збереження в рамках реалізації Національного плану дій з енергоефективності 

на період до 2020 р., де виокремлено чотири основні сектори:  побутовий, 

сектор послуг, промисловість та транспорт, що надасть можливість 

оптимізувати енергозатрати, прискорити впровадження альтернативної 

енергетики, зменшити обсяги шкідливих викидів у довкілля, виготовляти 

екологічно чисту продукцію, раціоналізувати використання обмежених 

ресурсів та кооперувати сторони для реалізації суспільно важливих проектів. 

Соціальна відповідальність - це відповідальність підприємства за вплив 

своїх рішень та дій на суспільство та оточуюче середовище, що реалізується 

шляхом прозорої та етичної поведінки, яка узгоджується зi сталим розвитком, 

здоров’ям та добробутом суспільства; відповідає інтересам груп та 

заінтересованих осіб, відповідає чинній нормативній базі та відповідним 

міжнародним зобов’язанням та є інтегрованою у діяльність та стратегії 

розвитку підприємства й здійснюється у повсякденній діяльності» [7].  

Соціально-відповідальний маркетинг - це процес виявлення та 

задоволення потреб споживачів з урахуванням потреб суспільства. 
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Соціально - маркетингова діяльність підприємства має бути розрахована 

на задоволення довгострокових потреб та інтересів споживача, оскільки це 

може забезпечити успішну діяльність підприємства. Основні положення 

концепції соціально-відповідального маркетингу: 

– споживачі віддають свою перевагу тим підприємствам, які виявляють 

турботу про задоволення їхніх споживчих потреб; 

– корпоративної репутаціїта зміцнення позицій бренду, переваги серед 

конкурентів; 

– залучення та утримання висококваліфікованих спеціалістів, підвищення 

морального стану працівників та продуктивності праці; 

– формування інвестиційного авторитету компанії за рахунок збільшення 

прибутковості вкладень, утримання стійких фінансових позиції і залучення на 

цій основі додаткових інвестицій; 

– встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інте-

ресів майбутніх поколінь, враховуючи потребу в екологічно чистому довкіллі [9]. 

В контексті реалізації заходів енергозбереження щодо вирішення 

основних проблем в енергетичному та будівельному  секторах корисним є 

європейський досвід. 

У Європі в першу чергу розглядається питання виробництва енергії, що 

мінімізує негативний вплив на оточуюче середовище й надає можливість не 

залежати від кінцевих запасів викопного палива. Наприклад [13],  Франція не 

має власних запасів нафти і природного газу, тому зацікавлена у використанні 

альтернативних джерел енергії. Натепер, 80% французької енергетики - атомна. 

Це надає країні енергетичну незалежність, а також низьку за європейськими 

мірками вартість енергії. Проте, атомна енергія не є абсолютно чистою, а її 

виробництво - безпечним, що обумовлює використання  альтернативної 

енергетики, як один з пріоритетів розвитку енергетичного комплексу сучасної 

Франції. Відповідно до  європейської концепції енергоефективності, де 

зазначено, що енергозбереження може здійснюватися на різних рівнях, від 

місцевого до глобального. Так, наприклад, в університеті Pierre-Mendes-France 
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був розроблений проект зниження шкідливих викидів, вироблених 

університетом. Він включав енергоаудит  і подальші заходи щодо підвищення 

енергоефективності (модернізація кліматичних систем університету).  

Одним з основних напрямів діяльності організації «Grenoble Alpes 

Metropole», є проект модернізації соціального житла. Зараз здійснюється 

капітальний ремонт житла, побудованого в період з 1945 по 1975 рр., що в 

перспективі може забезпечити зниження енергоспоживання цих будинків в 3 

рази. 1975 р. обрано кордоном тому, що починаючи з цього року у Франції 

з'являються перші нормативні вимоги щодо енергозберігаючих показників 

житла. Основні заходи: зовнішня ізоляція фасадів; ізоляція даху; заміна вікон; 

модернізація системи вентиляції.  

На думку директора з інновацій Scneider Electric К. Ріко,системи 

опалення,вентиляції та кондиціонування є одним з найважливіших ресурсів 

енергозбереження. Інновації, надають можливість регулювати ці системи в 

залежності від різних факторів реалізації заходів  економного 

енергоспоживання [13]. 

Висновки. Отже, розробкатареалізація заходів енергозбереження в сфері 

будівництва має враховувати сучасні концепції сталого розвитку, соціально-

відповідального маркетингу, «зеленої» економіки, що сприятиме вирішенню 

проблематики, яка знаходиться в площині основних компонент цих концептів: 

економічної,  екологічної та соціальної.  

Реалізація заходів енергозбереження, зокрема відповідно до 

Національного плану дій з енергоефективності до 2020 р. на принципах 

соціально-відповідального маркетингу, надасть можливість ефективно 

формувати корпоративну культуру підприємств будівельної індустрії і 

забезпечити синергетичний ефект від використання новітніх еко-технологій, як 

в будівництві, так і в енергетиці. 

У процесі визначення стратегічних орієнтирів підприємств будівельної 

індустрії доцільно враховувати принципи соціально-відповідального 
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маркетингу, що ґрунтуються на задоволенні потреб споживачів з максимальним 

впливом на вирішення суспільно важливих проблем.  

 
Список літератури: 

1. ДавидянцД.Є.Довизначенняпонять «енергозбереження» і 

«енергоефективність» /Д.Є.Давидянц, 

В.Є.Жидков,Л.В.Зубова//Фундаментальнідослідження. - 2014. - № 9-6. - С. 

1294-1296. 

2. Данилов О.Л. Практическое пособие по выбору и разработке 

энергосберегающих проектов. / О.Л. Данилов, П.А. Костюченко  – М.: МЭИ, 

2006 г. –  668 с. 

3. Дзяна  Г.О. Соціально-екологічні аспекти реалізації державної 

політики у сфері енергозбереження України : [монографія] / Г.О. Дзяна, Р.Б. 

Дзяний ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 205 с. 

4. Климчук М.М. Імперативи розвитку підприємств будівельної галузі / 

М.М. Климчук // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції: наук . журнал. – №.16 (5).- Х.: ХНТУ, 2015. – С.103-105. 

5. Климчук М.М. Гносеологічний аналіз континууму поглядів на дефініцію 

«енергозбереження»: системний підхід / М.М. Климчук //  Сталий розвиток 

економіки: міжнарод.науково-вироб.журнал. – № 3 (28).- Х. – 2015. – С.49-55. 

6. Климчук М.М. Реалізація концепції «пасивного» будинку: 

економічний аспект / М.М. Климчук //  Матеріали  І-ої Міжнародна науково-

практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, 

менеджмент», (м. Київ 3-6 листопада 2015 р.)-К.: КНУБА-С.23-24. 

7. Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000. 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://csr-ukraine.org/ISO_26000.html. 

8. Низомов С. Ф.Влияние отраслевой специфики строительных 

предприятий на организацию управленческого учета / С. Ф. Низомов // Аудит и 

финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 307 – 313. 



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

178 

9. Орлов П.А. Социально ответственный маркетинг: современные 

проблемы теории и практики / П.А. Орлов // Бизнес Информ. — 2010. — № 9. 

— С. 175-185 

10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

11. Урядом схвалено Національний план дій з енергоефективності на 

період до 2020 року - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248658377 

12. Green Growth Strategy Interim Report: Implementing Our Commitment 

for a Sustainable Future [C/MIN(2010)5, Paris, 27-28 May 2010]. -

[Електроннийресурс]. - Режимдоступу: www.oecd.org/greengrowth. 

13. Якубсон В. Энергоэффективность и энергосбережение. Французский 

взгляд / В. Якубсон // Инженерно-строительный журнал -№1- 2010.- с. 11-12. 

 
М.М. Климчук, М.В. Шегда 

Социально-ответственный 

маркетингнапредприятияхстроительнойиндустрии: акцент на 

энергосбережение 

В статье исследованы концепции социально-ответственного маркетинга, 

устойчивого развития, «зеленой» экономики в контексте реализации 

энергосберегающих мероприятий на предприятиях строительной индустрии. 

Определены основные направления решения проблем энергосбережения, 

которые находится в плоскости основных компонент этих концептов: 

экономической, экологической и социальной и позволит эффективно 

формировать корпоративную культуру предприятий строительной индустрии 

и обеспечить синергетический эффект от использования новейших эко-

технологий, как в строительстве, так и в энергетике. 

Ключевые слова:эко-технологии, «зеленая» экономика, социальная 

ответственность, энергосбережения, социально-ответственный маркетинг. 
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M. Klimchuk, M. Shegda 

Socially-responsible marketing at the enterprisesof the construction industry: 

focus on energy saving 

In the article the concept of socially responsible marketing, sustainable deve-

lopment, "green" economy in the context of energy saving measures in enterprises 

building industry. The main directions of solving the problems of energy saving, which is 

in the plane of the main component of these concepts: economic, environmental and 

social and will provide an opportunity to effectively establish corporate culture 

enterprises of the construction industry and provide a synergistic effect of using the 

latest eco-technologies, both in construction and in the energy sector. 

 Keywords:eco-technology "green" economy, social responsibility, energy 

conservation, socially responsible marketing. 
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ДЕРЖАВНЕ СПРИЯННЯРОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

 

У статті досліджено проблему  інфраструктурного забезпечення 

енергозбереження підприємств цивільного будівництва. Визначені напрями 

державного сприяння впровадженню  інфраструктурного забезпечення 

енергозбереження підприємств цивільного будівництва, що передбачають 

врахування структурних компонент: кадрових, інформаційно-консультаційних, 

фінансово-економічних, нормативно-правових.  
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Ключові слова: державне сприяння, інфраструктурне забезпечення, 

енергозбереження, підприємства цивільного будівництва. 

 

Постановка проблеми.Інтенсивність розвитку підприємств цивільного 

будівництва залежить від ефективності інфраструктурного забезпечення 

енергозбереження, що матиме належний рівень у випадку умов, забезпечених 

державним регулюванням. Розуміння необхідності енергозбереження з боку 

підприємств цивільного будівництва  та реалізація відповідних програм надасть  

можливість у майбутньому значно підвищити їх  рівень ефективності, 

конкурентоспроможність . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Актуальні аспекти державного 

сприяння розробки й реалізації заходів  енергозбереження як на підприємствах 

так і на державному рівні у межах відповідних галузевих програм розглянуто  у 

наукових працях низки вчених:  Андріжневського А.А., В.І. Володіна,   

Данилова О.Л., Данько М.С., Дзяна Г.О., Суходолі О.М., Климчук М.М., 

Ушацького С.А., Шейко Ю.П. та ін. 

Водночас малодослідженим залишається питання інфраструктурного 

забезпечення енергозбереження на підприємствах цивільного будівництва. 

Постановка завдання.Метою статті  є визначення  напрямів державного 

сприяння інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств 

цивільного будівництва  в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження.Проблеми енергозбереження 

залишаються в центрі уваги світової громадськості. Протягом останнього 

десятиріччя безліч провідних урядових і неурядових міжнародних організацій в 

якості пріоритетів у своїй діяльності на одне з перших місць висунули сприяння 

на глобальному та регіональному рівнях завдань, пов'язаних з підвищенням 

енергетичної ефективності економіки, корінним зниженням непродуктивних 

витрат палива та енергії. Ці завдання, як правило, тісно пов'язувалися з іншою 

важливою соціальною проблемою - охороною природного середовища, яке 

оточує людину при використанні палива та енергії  [3]. 



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

181 

За умовах енергетичної кризи та деструктивних процесів у паливно-

енергетичному комплексі домінантним вектором упередження ризиків у цій 

сфері  є розробка й  впровадження заходів державного сприяння розвитку 

інфраструктурного забезпечення  енергозбереження. 

Згідно із Законом України [9] енергозбереження  визначається як діяльність 

(організаційна, наукова, практична, інформаційна), що спрямована 

нараціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної 

енергії та природнихенергетичних ресурсів у національному господарстві й 

реалізується із використанням технічних,економічних та правових методів. 

М.М. Климчук  інтерпретує  енергозбереження, як комплексний підхід до 

імплементації  системних заходів щодо  ефективного використання 

енергетичнихресурсів, впровадження в господарсько-комерційну діяльність 

відновлювальних джерел енергії та реалізації  економічних,технічних, 

екологічних, соціальних, інноваційних та інституційних структурних 

компонент в ракурсі енергоефективності, енергобезпеки та сталого розвитку 

економіки країни[7]. 

О. Л. Данилов, П. А. Костюченко [2] зазначають, що енергозбереження – це 

система правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних 

заходів, спрямованих не лише на ефективне використання первинних енерге-

тичних ресурсів, але і на залучення до господарської діяльності для зниження 

вжитку органічного палива нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. 

Функціонування механізму реалізації державної політики 

енергозбереження реалізується шляхом використання нормативно-правових 

актів, державних програм, фінансовими  стимулами ( тарифи, податки, пільгові 

кредити), економічними інструментами (норма енергоспоживання , енергетична 

експертиза проекту,  енергоаудит та ін.) .  

Проведений аналіз стануінфраструктурного забезпечення підприємств 

цивільного будівництва на засадах енергозбереження надав можливість виокремити 

наступні проблеми: недосконалі законодавчі методи стимулювання енергозбе-

реження,низька мотивація спеціалістів будівельної сфери з енергозбереження, 
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обмеженість  короткострокового та середньострокового кредитування підпри-

ємств цивільного будівництва, низький  рівень  залучення іноземних інвестицій 

для фінансової підтримки енергозберігаючих заходів  у будівельній сфері. 

Компаративний аналіз особливостей будівельної галузі здійснений 

автором[6], надав можливість  систематизувати її характерні риси та специфіку 

діяльності: 

– різноманітність виконуваних видів будівельних робіт; 

– залежність значної частини робіт від погодних умов; 

– значна тривалість будівництва (як правило, більше 1 року); 

– складність оцінювання економічної ефективності прийнятих організаційно-

технічних та управлінських рішень внаслідок значної тривалості реалізації 

будівельних проектів; 

– наявність значних, об’єктивно обумовлених перерв у завантаженості 

спеціалізованих будівельних організацій або окремих спеціалізованих бригад; 

– значний вплив кваліфікації управлінського персоналу на стадії підготовки та 

експлуатації об’єкта будівництва; 

– велика кількість учасників і складний процес організації документообігу; 

– територіальна роз’єднаність адміністрації будівельного підприємства та 

виробництва; 

– необхідність постійного вдосконалення технології будівельних робіт;  

– відносну повільність оборотності капіталу, що вимагає використання 

залучених додаткових кредитних ресурсів; 

– специфічність нормативно-правового забезпечення; 

– різноманітність організаційно-правових форм будівельних компаній; 

– єдність та протиріччя цілей замовників і забудовників;  

– характерність поетапної оплати виконаних робіт замовниками; 

– диференційована структура джерел фінансування будівельної діяльності; 

– високий ступінь мобільності виробництва  та персоналу; 

–багатоманітність та невизначеність чинників, що впливають на процеси 

будівництва; 

– тривалий господарський цикл і низька швидкість обороту капіталу; 
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– висока вартість об'єктів будівництва, значна тривалість їх експлуатації; 

– потреба в залученні значних обсягів ресурсів, що пояснює поширену 

практику авансових платежів і стовідсоткової передплати; 

–наявність великої кількості різноманітної інформаційної документації та 

необхідність дотримання встановлених державою вимог, норм і нормативів[6]. 

Представлена специфіка підприємств будівельної індустрії надав 

можливість запропонувати напрями державного сприяння впровадження 

розвитку інфраструктурного забезпечення енергозбереженняпідприємств 

цивільного будівництва, що  наведені у табл 1. 

Таблиця 1 
Напрями державного сприяння розвитку  інфраструктурного забезпечення 

енергозбереження підприємств цивільного будівництва 
Напрями державного сприяння 
розвитку інфраструктурного 

забезпечення 
Характеристика 

Кадрове інфраструктурне 
забезпечення 

- Забезпечення підготовки фахівців у сфері реалізації 
енергоефективних заходів; 
- Підвищення рівня знань у сфері енергозбереження 
підприємств цивільного будівництва; 
- Моніторинг будівельної сфери щодо потреб та напрямів 
підготовки спеціалістів з енергозбереження; 

Інформаційне-консультаційне 

- Створення на регіональному рівні центрів інформації 
щодо реалізації заходів енергозбереження; 
- Впровадження  міжнародного досвіду консультування 
переваг енергозбереження; 
- Надання послуг консалтингової підтримки реалізації 
енергоефективних заходів;  

Фінансово-економічний 

- Залучення міжнародних фондів та цільових програм 
фінансування енергозбереження; 
- Створення спільних фондів  із залученням банківського 
сектору для фінансування енергозберігаючих заходів; 
- Надання пільг та преференцій при реалізації заходів 
енергозбереження; 
- Розбудова  системи взаємодії інвесторів з підприємствами 
цивільного будівництва; 

Нормативно-правове 
забезпечення 

- Удосконалення існуючого законодавства в сфері 
енергозбереження; 
- Уніфікація існуючого законодавства в сфері 
енергозбереження з європейським; 
- Забезпечення сертифікації та стандартизації у сфері 
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енергозбереження; 
(Запропоноване автором) 

Запропоновані напрями державного сприяння розвитку 

інфраструктурного забезпечення енергозбереження  підприємств цивільного 

будівництва не є уніфікованими і можуть нівелюватись та доповнюватись в 

залежності від змін реалізації виробничо-комерційної діяльності підприємств 

цивільного будівництва та політико-економічної ситуації в навколо паливно-

енергетичного сектору та необхідності швидких змін у сфері енергозбереження. 

Висновки. Безумовно, державне сприяння інфраструктурного забезпечення 

підприємств цивільного будівництва  на засадах енергозбереження, його 

провідна роль в економічно-правовому стимулюванні створює сприятливі 

умови розвитку підприємств, підвищує конкурентоспроможність, сприяє 

формуванню національної системи енергоефективностіта веде до енергетичної 

незалежності України. Подальше ефективне функціонування підприємств 

цивільного будівництва потребує розроблення механізму енергозбереження, що 

враховуватиме запропоновані напрямидержавного сприяння розвитку  

інфраструктурного забезпечення  енергозбереження. 
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В.М.  Дорошенко  

Государственное содействия развитию инфраструктурного обеспечения  

энергосбережения предприятий гражданского строительства 

В статье исследована проблема инфраструктурного обеспечения 

энергосбережения предприятий гражданского строительства. Определены 

направления государственного содействия внедрению инфраструктурного 

обеспечения энергосбережения предприятий гражданского строительства, 

предусматривающие учета структурных компонент: кадровых, 

информационно-консультационных, финансово-экономических, нормативно-

правовых. 
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State promoting infrastructural maintenance of energy-saving enterprises 
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The paper studies the problem of infrastructural maintenance of energy-saving 
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of infrastructural maintenance of energy-saving enterprises civil construction, 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Охарактеризовані особливості здійснення саморегулювання в 

будівництві в Україні. Наведений позитивний досвід забіжних країн. Розроблені 

рекомендації щодо напрямів вдосконалення діяльності саморегулівних 

організацій в будівництві. 

Ключові слова: саморегулівні організації, будівництво, сертифікація, 

експерт, відповідальний виконавець 
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Постановка проблеми. Світовий досвід свідчить, що найбільша резуль-

тативність притаманна системі обмежень, встановленій безпосередньо самими 

учасниками ринку. Суб’єкти, які здійснюють певний вид діяльності, найкраще 

розуміють, які вимоги та обмеження мають бути встановлені для цього виду 

діяльності – щодо процесів виробництва, якості використовуваної сировини, 

кваліфікації працівників та в результаті – до якості продукції чи послуги, що 

надається. Встановлення для членів самоврядної організації, добровільного 

об’єднання підприємств таких вимог та обмежень, контроль за їх дотриманням 

називається саморегулюванням. Саморегулівні організації (СРО) функціонують 

у різних галузях економіки, зокрема і в будівництві. Визначення напрямів вдо-

сконалення діяльності СРО в будівельній галузі України є актуальною задачею. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Питання розвитку 

саморегулювання в будівництві не досить широко освітлена у працях 

вітчизняних вчених. Основними з них цикл статей фахівців Науково-дослідного 

інституту будівельного виробництва, присвячених зарубіжному досвіду 

саморегулювання у будівництві та побудові Концепції розвитку 

саморегулювання у будівництві в Україні [1-3]. Також окремі питання щодо 

діяльності СРО розглядались такими вченими, як Сліпенчук Г.В., Сердюк А.В., 

Білецька тощо. Порядок реєстрації СРО в будівництві затверджений 

Мінрегіоном досить недавно, отже аналіз функціонування СРО в будівельній 

галузі України висвітлений недостатньо. 

Метою статті є аналіз діяльності СРО в будівельній галузі України та 

розробка рекомендацій щодо напрямів її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

архітектурну діяльність» [4] в Україні можуть створюватися і діяти 

саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.  

Саморегулівніми організації є неприбуткові добровільні об'єднання 

фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну 

діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня  їх  реєстрації 
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центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  

архітектури, і внесення відомостей про них до державного реєстру 

саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності. 

Згідно з цим же Законом СРО у сфері архітектурної діяльності визначають 

правила  і стандарти  підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для 

виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм 

відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок  надання членами 

саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.  

СРО у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих 

повноважень  проводити  професійну атестацію виконавців робіт (послуг), 

пов'язаних  із створенням об'єктів архітектури, та залучатися до ліцензування 

господарської діяльності членів саморегулівної організації. Центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архі-

тектури, визначає порядок реєстрації таких організацій.Контроль за діяльністю 

саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. 

Порядок реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної 

діяльності затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 13.05.2014 № 137 [5]. 

Згідно з цим наказом об’єднання можуть бути зареєстровані Мінрегіоном 

України як саморегулівні організації, якщо вони відповідають таким критеріям: 

- утворені і діють на засадах самоврядування; 

- установчі документи містять фіксоване членство; 

- об’єднують у своєму складі не менше 25 відсотків від загальної кількості 

фахівців, які отримали кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом 

професійної атестації, проведеної у порядку, визначеному постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної 

атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із 

створенням об'єктів архітектури" (для об’єднань фізичних осіб), або не менше 

700 юридичних осіб, з яких понад 55 відсотків - будівельні підприємства, що 
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мають відповідну ліцензію, чи виробників будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій, сукупна частка яких на ринку не менш як за п’ятьма основними 

видами продукції перевищує 20 відсотків (для об'єднань юридичних осіб); 

- мають відокремлені підрозділи в усіх регіонах України; 

- визначили правила і стандарти підприємницької чи професійної 

діяльності, а також механізми контролю за їх дотриманням; 

- мають досвід роботи за напрямом підприємницької чи професійної діяль-

ності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, не менше двох років. 

До реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності 

включені 3 організації: 

- Гільдія інженерів технічного нагляду за об’єктами будівництва; 

- Асоціація експертів будівельної галузі; 

- Гільдія проектувальників у будівництві. 

Досвід функціонування СРО у світі свідчить, що до основних функцій 

саморегулівних організацій відносять [1]: 

– розробку правил професійної етики, процедур контролю за 

дотриманням цих правил організаціями-членами, санкцій у разі порушення 

правил, процедур вирішення спірних ситуацій тощо; 

– визначення відповідності будівельної організації вимогам, які 

пред’являються до учасників будівельної діяльності; 

– сертифікацію робітників та інженерно-технічного персоналу; 

– організацію навчання та підвищення кваліфікації кадрів; 

– аналіз діяльності організацій-членів, надання рекомендацій щодо її 

вдосконалення; 

– представлення інтересів організацій-членів в Уряді; 

– забезпечення правового регулювання та захист інтересів організацій-членів; 

– інформаційне забезпечення організацій-членів, наприклад щодо змін в 

законодавчій базі; 

– обмін передовим досвідом роботи будівельних підприємств; 

– міжнародне співробітництво. 
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В Україні основною функцією СРО у сфері архітектурної  діяльності  є 

підвищення кваліфікації та атестація фахівців. Атестовані фахівців не 

автоматично стають членами Гільдій чи Асоціації, необхідно заповнити 

відповідну заяву, сплатити членській внески.У той же час незрозумілими є 

переваги членства для членів цих СРО. 

Списки членів представлені на сайті Гільдії інженерів технічного 

нагляду за об’єктами будівництва представлені списки членів Гільдії за 

регіональними відділеннями та на сайті інженерів технічного нагляду за 

об’єктами будівництва. 

На сайті Асоціації експертів будівельної галузі представлені реєстри: 

- атестованих експертів містобудівної документації; 

- атестованих експертів виконавців експертизи проектної документації; 

- атестованих експертів виконавців технічної експертизи; 

- атестованих експертів - виконавців технічного обстеження. 

Список членів Асоціації на сайті не представлений. 

У світовій практиці перевагою членства є те, що СРО гарантує 

замовникам якість послуг, наданих своїми. В противному випадку – 

матеріальне відшкодуванням завданих збитків. Таким чином член СРО 

автоматично стає більш конкурентним ніж не члени. 

Висновки: За формальними ознаками СРО у сфері архітектурної 

діяльностімають відповідні Правила професійної етики, механізми контролю за їх 

виконанням,механізм відшкодування збитків, проте широкому загалу це 

невідомо, а отже таким чином зводяться нанівець переваги членства для членів 

СРО, яке полягає в підвищенні їх конкурентоспроможності через членство в 

СРО. Отже одним із першочерговим напрямком розвитку діяльності СРО у 

сфері архітектурної  діяльності має бути популяризація переваг, які надаються 

її членам. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ 

ВАНТАЖІВ БАШТОВИМ КРАНОМ 

 

У статті розглядається питання визначення межі небезпечної зони при 

переміщенні вантажів баштовими кранами, вказується на необхідність усунення 

помилок при викладанні даного питання в підручниках з організації будівництва. 

Ключові слова: межа небезпечної зони, радіус небезпечної зони, 

траєкторія переміщення вантажу на гаку крана. 

 

Актуальність. Значні обсяги будівництва багатоповерхових будівель 

сьогодні виконуються в умовах щільної міської забудови. Це значною мірою 

підвищує вимоги щодо організації будівельного майданчика. Під час розробки і 

погодження проектів виконання робіт на будівництво таких об’єктів дуже часто 

виникали непорозуміння з приводу трактування деяких норм безпеки стосовно 

визначення межі зон потенційно діючих небезпечних факторів при роботі 

баштового крану відносно навколишнього середовища. Розвиток будівельної 

галузі та умови забудови великих міст передбачають застосування баштових 

кранів вітчизняного та іноземного виробництва з підвищеними технічними 

характеристиками, зокрема: висотою підйому вантажу, довжиною стріли і 
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довжиною консолі противаги. Фактичні умови роботи баштових кранів часто 

викликали довільне трактування деяких вимог нормативної документації з 

охорони праці, незважаючи на те, що останнім часом відбулася заміна старих 

нормативних документів на нові. Особливо неприйнятним є підхід до 

визначення межі небезпечної зони при роботі баштового крану, який склався на 

протязі останніх десятиліть в підручниках з організації будівництва. 

Метою даної статті є уточнення підходу до визначення межі небезпечної 

зони при роботі баштового крану, згідно вимог діючої нормативно-технічної 

документації. 

Виклад основного матеріалу. Першим найважливішим питанням при 

організації будівельного майданчика є визначення зон потенційної небезпеки. 

При роботі баштового крана на майданчику часто працівниками органів 

охорони праці до зон потенційної небезпеки відносились не тільки зони 

переміщення крану з обладнанням і робочими органами, а й місця, над котрими 

відбувається переміщення частин крана стріли без вантажу або консолі 

противаги. Це вступало в протиріччя з положеннями діючого тоді СНиП 111-4-

80*, де зазначалося, що до зон потенційно діючих небезпечних виробничих 

факторів відносяться зони переміщення машин, обладнання або їх частин, 

робочих органів, місця, над якими виконується переміщення вантажів кранами. 

Якщо не розуміти, що поняття зазначених зон та місць зовсім різні, тоді й 

виникають хибні уявлення про межі небезпечної зони. Якщо ретельно вивчити 

іншу нормативну документацію, яка існувала на період дії вказаного СНиП, то 

стає зрозумілим, що зону переміщення слід розглядати не в проекції а в 

просторі. Всіма діючими документами не передбачалось і не передбачається 

можливість падіння частин машин або їх обладнання В той же час 

припускалась і припускається можливість падіння вантажу під час переміщення 

його на гаку крана. Правилам будови і безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів передбачається, що відстань по вертикалі від консолі 

противаги або від противаги, що розташована під консоллю баштового крана до 

площадок, на яких можуть перебувати люди, має бути не меншою ніж два 
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метри. Це положення діяло і діє по сьогодні, а отже завжди припускалась 

можливість знаходження людей під частинами баштового крану, які рухаються 

без вантажу. Значене довільне трактування поняття зони потенційно діючих 

небезпечних факторів призводило до значних обмежень в застосуванні 

баштових кранів, особливо при їх експлуатації в умовах щільної міської 

забудови. Якщо зробити припущення, що під час проведення будівельно-

монтажних робіт конструкції машини можуть руйнуватись, то небезпечна зона 

яка б виникала при роботі приставного баштового крану могла сягати близько 

двохсот метрів при складанні його висоти і довжини стріли. Це призвело б до 

необхідності перекриття цілих міських кварталів, закриття діючих підприємств 

і відселення значної кількості мешканців на період будівництва. Наступним 

кроком в рішенні цього питання стало введення в дію ДБН В1 2-12-2008 

«Будівництво в умовах ущільненої міської забудови. Вимоги безпеки». Чи не 

найважливішим положенням даного документа є пункт 4-4, де серед іншого 

записано, що зони, над якими відбувається переміщення частин баштового 

крана без вантажу (в т. ч. противага) не вважаються небезпечними. Це на думку 

розробників даного документа повинно було суттєво полегшити співпрацю 

виробничників з представниками служб з охорони праці. Одному з авторів 

даної статті довелось бути свідком, як під час будівництва висотного будинку в 

центрі міста призупинялась робота баштового крана через те, що його стріла 

без вантажу виходила за межі будівельного майданчика і лякала якогось 

посадовця, який був змушений їздити на службовому автотранспорті під цією 

стрілою В іншому випадку керівництву однієї з відомих будівельних фірм 

довелось робити запит до виробника крана, який був встановлений на їхньому 

будівельному майданчику, про вимоги Європейських норм стосовно 

визначення межі небезпечної зони. На цей запит було отримано відповідь від 

Лібхер-верк біберах ГмбХ в якій повідомлялось про те, що в Європейських 

нормах на небезпечні зони мова йде лише про заборону знаходження людей під 

вантажем, що переміщується, з чого робиться висновок про те, що місце над 

яким здійснюється переміщення частин баштового крана без вантажу не 
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вважається небезпечним. Останню крапку в цьому питанні було поставлено в 

[2], де в п 4-16 записано, що «...зони над якими переміщуються частини 

баштового крана, зокрема противаги частини балочної стріли баштового крана 

по якій не переміщується вантажний візок не вважається небезпечним». Цей 

запис однозначно говорить про те, що балочна стріла крану та його консоль 

противаги може знаходитися за межами будмайданчика у тому випадку, коли 

небезпечна зона при переміщенні вантажу на каретці крана знаходиться в його 

межах. Безумовно, така організація будівельного майданчика і роботи крана 

вимагає високої культури виробництва, відповідального відношення власника 

крана та контролюючих органів до експлуатації машини у відповідності до 

ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин», де вимагається 

застосування виключно справних машин.  

Іншою стороною питання визначення межі небезпечної зони є на наш 

погляд глибоко помилковий підхід який пропонується в підручниках з 

організації будівництва для студентів будівельних спеціальностей. Аналіз 

джерел [3, 4, 5, 6] показує, що для визначення габаритів небезпечної зони 

пропонується (у всіх підручниках) визначати радіус небезпечної зони, який 

дорівнює сумі радіуса максимального вильоту гака крана, максимального 

габариту вантажу від гаку крана та відстані, яка визначається за нормами і 

залежить від висоти можливого падіння вантажу. Далі окреслюються напівкола 

з крайніх стоянок крана (для рейкових баштових кранів), які з’єднуються між 

собою, оскільки небезпечна зона виникає і при роботі баштового крана між 

його крайніми стоянками. Все це описується відповідними формулами, що 

створює видимість якоїсь наукової думки і додає солідності даним викладкам. 

Якщо керуватись іншим підходом, то для приставних баштових кранів або 

кранів на приколі небезпечна зона буде мати форму кола з радіусом, який 

визначається, як сказано вище. Таким чином, габарити небезпечної зони 

набувають настільки великих розмірів, що на практиці важко знайти земельну 

ділянку під забудову, яка б дозволяла за своїми розмірами реалізувати думку 

авторів вищезгаданих джерел. Цей хибний підхід виник дуже давно і 



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

196 

переходить з підручника в підручник. Головна помилка полягає в тому, що 

хтось невідомий ввів поняття радіусу небезпечної зони мабуть тому, що уявляв 

собі, як обертається стріла крана. В жодному з нормативних документів, які 

існують і існували до цього часу при визначенні межі небезпечної зони про 

термін «радіус» ніколи не йшлося. Також дивним здається те, що при 

розрахунку цього радіусу враховується відстань від осі обертання до 

максимального робочого вильоту стріли, який дорівнює, за думкою авторів, 

довжині стріли. Для того, щоб правильно визначати межу небезпечної зони, 

треба забути про всілякі «радіуси» і керуватися діючими нормативними 

документами та розумінням коду будівництва. В додатку 3 ДБН АЗ 22- 2009 

записано, що межа небезпечної зони визначається від горизонтальної проекції 

траєкторії переміщення вантажу максимальних габаритів. І хоча дане 

визначення здається теж не дуже коректним, втім головне, що в ньому 

міститься те, що немає терміну «радіус» і є термін «траєкторія». Отже 

визначити межу небезпечної зони треба виходити з того , що стрілою крана 

можна переміщувати вантаж за будь якою траєкторією. Другий чинник яким є 

висота підйому вантажу, повинен враховуватись наступним чином: білямеж 

будмайданчика висота підйому повинна бути мінімально допустимою (0,5 м 

над перешкодами), а біля об’єкту, що будується, вантаж повинен підніматися на 

відмітку, де він буде прийнятий будівельниками. При цьому робочий виліт гаку 

крану повинен бути мінімально необхідним. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновки про те, що місця 

над якими пересуваються такі частини крану, як балочна стріла без каретки з 

вантажем, або консоль – не відносяться до небезпечної зони одночасно. Треба, 

також негайно відмовитися від поняття «радіус небезпечної зони» і усунути 

помилки при написанні наступних підручників з організації і технології 

будівництва і іншої методичної літератури. 
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С. В. Матвиевский, Н.И. Никогосян 

Определение границы опасной зоны при перемещении груза башенным 

краном 

В статье рассматривается вопрос определения границ опасной зоны при 

перемещении грузов башенными кранами, указывается на необходимость 

устранения ошибок при изложении данного вопроса в учебниках по 

организации строительства. 

Ключевые слова:граница опасной зоны, радиус опасной зоны, 

траектория перемещения груза на крюке крана 
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Scope definition of danger zone-moving tower cranes 
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This article deals with an issue of determining the hazardous area boundaries 

when handling loads with tower cranes, it emphasies the need to correct statement of 

this issue in the construction organization manuals. 

Keywords: hazardous area boundaries, hazardous area radius, hook load 

handlingpattern 
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ 
УДК 340. 111.5(045) 

P. А. Павленко, 
д-р юр. наук, проф. 

 
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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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. 
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