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Секція 9. Будівельні матеріали та вироби 

 

 

УДК. 691.5 

О.Ю. Ковальчук, 

старш. наук. співробітник 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗОТЕРМІЇ ЗОЛОЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ 

Незважаючи на економічну кризу та значне падіння обсягів 

будівництва, найбільш поширеною та популярною залишається 

монолітне будівництво. Такий підхід має багато переваг та дозволяє 

отримувати унікальні за своєю формою конструкції, проте існує також і 

ряд недоліків такої технології. До найбільш суттєвих проблемних місць 

монолітного будівництва можна віднести достатньо високу екзотерію 

традиційного цементу, що для масивних конструкцій може призводити 

до появи значного градієнту температур по перетину матеріалу та 

руйнування, особливо у теплу пору року. Тому актуальним є питання 

створення цементів з пониженим тепловиділенням, які б за своїми 

функціональними властивостями не поступалися б традиційним 

цементам. 

У представленій роботі було проведено дослідження екзотермії 

різних видів лужних цементів (шлаколужного цементу типу ЛЦЕМ-І, 

цементів на основі паливних зол ЛЦЕМ-ІІІ та ЛЦЕМ-V) та порівняно 

показники їх тепловиділення із показниками традиційного 

портландцементу та шлакопортландцементу. 

Встановлено, що екзотермічні реакції шлаколужного цементу в 

цілому є подібними до процесів, що відбуваються у традиційному 

портландцементів, в той час як лужні цементи на основі зол 

характеризуються майже повною відсутністю тепловиділення, а отже, 

можуть бути рекомендовані до використання при зведенні масивних 

монолітних конструкцій (фундаментів, підпірних стін, дамб тощо). 

За показниками фізико-механічних випробувань запропоновані 

цементи не поступаються традиційним портландцементам та 

відносяться до в’яжучих речовин марок за міцністю М400 та М500. 
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УДК 691.5 

П.М. Сажко, 

студент 

О.П. Бондаренко, 

доцент 

ДОРОЖНІ ПЛИТИ НА ОСНОВІ ЛУЖНОГО 

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО БЕТОНУ 

Збільшення транспортного потоку та створення розгалуженої 

дорожньої мережі вимагає все більш досконалих матеріалів для 

будівництва доріг. Ідеальне дорожнє полотно має витримувати великі 

навантаження, мати гарну пропускну здатність і не руйнуватися 

тривалий період часу. 

Дорожні плити широко застосовуються для будівництва доріг під 

вантажний транспорт і автотранспорт з великою тоннажністю. Вони 

виготовляються з важкого бетону з використанням арматури – як 

напруженої, так і ненапруженої. Такі плити повинні бути дуже міцними і 

мати тривалий термін експлуатації. Дорожнє полотно не повинно 

руйнуватися протягом довгого часу і при цьому мати велику пропускну 

спроможність та витримувати великі навантаження. 

Для виробництва дорожніх плит було застосовано 

шлакопортландцемент з вмістом в ньому шлаку до 60%, 

модифікований гідрофобізатором, лужним компонентом і 

водоредукуючою добавкою, і виготовлений за технологією сумісного 

помелу всіх компонентів в’яжучої речовини та наступного їх 

замішування водою. 

На основі лужного шлакопортландцементу отримано бетон класу 

В45 з високими експлуатаційними характеристиками, в тому числі 

морозо- (марка 200 циклів), зносо- (стираність, 033 г/см2) та корозійною 

стійкістю (Кс=1,65…1,9). 

Використання лужного шлакопортландцементного бетону 

дозволяє отримувати дорожні плити високої якості з максимальном 

вмістом відходів металургійної промисловості, полегшуючи будівельні 

роботи, і сприяє новому поштовху у розвитку загальносвітового 

вантажопотоку. 
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УДК 391.3/666.942 

В.І. Пушкарь, 

наук. співробітник 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ ШЛАКОЛУЖНОГО ЦЕМЕНТУ 

З метою реалізації підвищення активності шлаколужного цементу 

використовували наступні методи активації цементних композицій: 

підвищення тонкості помелу доменного гранульованого шлаку; 

введення активної мінеральної добавки (аморфного кремнезему) та 

пластифікаторів; використання методу механічної активації цементної 

пасти за рахунок ультрашвидкісного перемішування. 

При виконанні роботи в ролі в’яжучої системи використовували 

шлаколужний цемент, лужний компонент якого представлений у вигляді 

дисперсного Na2SiO3 
. 5H2O. 

Відмічено, що підвищення питомої поверхні меленого шлаку з 

Sпит. = 5300 см2/г до Sпит. = 6100 см2/г дозволяє збільшити активність 

цементної композиції на 13,6 % і досягти міцності при стиску зразків на 

основі цементно – піщаної суміші 102,4 МПа. 

Показано, що ведення активної мікрокремнеземистої добавки 

(БС-100) також дозволяє підвищити активність цементної композиції. 

При цьому використання шлаку з Sпит. = 5300 см2/г і добавки БС-100 в 

кількості 2,5…5,0 мас.% від шлаку дозволило підвищити активність 

цементної композиції до значень Rсж.=116…117,7 МПа (підвищення 

активності по відношенню до бездобавочної композиції 28,7…30,8%), а 

при використанні шлаку с Sпит. = 6100 см2/г активність виросла до 

значень Rсж.=106,7…122,6 МПа (підвищення активності по відношенню 

до бездобавочної композиції 28,7-30,8 %).  

Відмічено позитивний вплив добавки поліізоціонату (ПІЦ), 

введення якої в кількості 0,6 об. % і 2,2 об. % від масси шлаку 

дозволило підвищити міцність зразків до 109,2…115,1 МПа (підвищення 

активності по відношенню до бездобавочної композиції на 6,6 - 12,4 %).  

Виконанні роботи по визначенню ефективності використання 

механоактивації в’яжучої композиції за рахунок використання 

швидкісного змішування шлаку і лужного компоненту перед введенням 

піску показали можливість підвищення активності стандартного 

цементно-піщаного розчину на 30,7%. 
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УДК 691.5 

В.В. Грабовчак, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ УСАДКИ ЛУЖНИХ 

КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ 

Ефективним напрямком утилізації промислових відходів є 

використання їх у виробництві цементів та бетонів. Особливу увагу 

варто приділити розробці лужних композиційних в’яжучих, які 

дозволяють покращити такі характеристики штучного каменю, як 

атмосферостійкість, корозійна стійкість, морозостійкість тощо. 

Проте існує велика кількість факторів, які сприяють руйнуванню 

цементного каменю при його тривалій експлуатації. До таких можна 

віднести можливість виявлення цементним каменем «нерівномірності 

зміни об’єму», високі усадочні деформації при висиханні і деформації 

набухання при зволоженні. Тому були виконані дослідження 

регулювання і контролю усадки лужних композиційних цементів.  

Як компоненти використовували золу сухого відбору 

Ладиженської ДРЕС в кількості 80 і 70% та лужні компоненти карбонат 

натрію технічний та метасилікат натрію. Як кальцій-вміщуючі 

модифікатори застосовували портландцемент ПЦ І-500 в кількості 5% 

та доменний гранульований шлак – 15 і 25%. Для регулювання усадки 

використовували каолін в кількості 5% і 10%, метакаолін – 10% та 

глиноземний цемент – 3%. 

Результати досліджень показали, що найбільший вплив на 

властивості цементу має каолін, оскільки усадка систем з вмістом 

каоліну є найменшою у порівнянні з іншими системами на основі 

метакаоліну, глиноземистого цементу (де спостерігається розширення 

цементу) та бездобавочного лужного композиційного цементу. 

 

УДК 691.327 

Є.Ю. Якуш 

асистент 

ЖАРОСТІЙКІ БЕТОНИ НА ОСНОВІ ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТУ, 

МОДИФІКОВАНОГО КОМПЛЕКСНОЮ АЛЮМОСИЛІКАТНОЮ 

ДОБАВКОЮ 

Однією з причин недостатньо швидкого впровадження 

жаростійких бетонів на основі глиноземистого цементу є їх низька 

термічна стійкість. Тому необхідно розробляти жаростійкі в’яжучі 

шляхом модифікації глиноземистого цементу різними добавками.  
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На кафедрі будівельних матеріалів Київського національного 

університету будівництва та архітектури були розроблені жаростійкі 

в’яжучі на основі глиноземистого цементу, модифікованого 

алюмосилікатною добавкою, що складається з метакаоліну і пилу 

газоочищення виробництва марганцевих феросплавів. Ці в’яжучі були 

використанні для отримання жаростійких бетонів, результати яких 

мають позитивний характер. Наступною метою було використання 

різних видів заповнювачів та порівняння жаростійких бетонів за 

міцністю і термічною стійкістю. 

Були проведенні порівняльні дослідження можливості 

використання різних заповнювачів для створення жаростійких бетонів 

підвищеної термостійкості на основі глиноземистого цементу та 

комплексної алюмосилікатної добавки. В якості заповнювачів 

досліджували шамот Ватутінський та шлак силікомарганцю 

Нікопольського заводу феросплавів. 

Досліджувалося: кінетика зміни міцності жаростійких бетонів з 

використанням різних видів заповнювачів, термічна стійкість цих 

жаростійких бетонів та коефіцієнти лінійного термічного розширення. 

Порівнявши отримані результати, можна зробити висновок, що 

жаростійкі бетони на основі глиноземистого цементу з комплексною 

алюмосилікатною добавкою на заповнювачі з шлаку силікомарганцю 

мають більші показники міцності та термічної стійкості ніж на 

шамотному заповнювачі. Це дає можливість зменшити витрати на 

ремонт теплових агрегатів на підприємствах з виготовлення 

будівельних матеріалів. 

 

 

УДК 691.5, 961.333 

І.М. Павлюк, 

аспірант 

ДИСПЕРСНОАРМОВАНІ ДРІБНОЗЕРНИСТІ БЕТОНИ НА ОСНОВІ 

МОДИФІКОВАНИХ ЗОЛОЦЕМЕНТНИХ ВЯЖУЧИХ РЕЧОВИН 

Останній часом у будівництво активно впроваджуються 

багатокомпонентні дрібнозернисті бетони. До переваг такої структури 

відносять: можливість створення тонкодисперсної однорідної структури 

без крупних зерен, високу тиксотропію та здатність трансформації 

бетонної суміші, високу технологічність – можливість формування 

конструкцій і виробів способом лиття, екструзії, пресування, 

штампування, набризку та ін., можливість широкого застосування сухих 

сумішей з гарантією високої якості. 
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Метою роботи є розробка складів дрібнозернистих бетонів на 

основі модифікованих золоцементних композицій, що містять у своєму 

складі максимальну кількість золи та не відрізняються за своїми 

технологічними характеристиками від матеріалів, отриманих на основі 

чистого портландцементу і можуть бути виготовлені за технологією 

сухих будівельних сумішей. 

В ході роботи розроблено та оптимізовано склад золоцементної 

в’яжучої речовини, модифікованої сульфатно-карбонатною добавкою в 

присутності суперпластифікатора. Встановлено фазовий склад 

новоутворень, що представлений переважно твердими розчинами на 

основі гідросульфокарбоалюмінатів та гідросилікатів кальцію. 

Досліджено особливості структуроутворення розроблених композицій в 

присутності мікрокремнезему при різних температурах середовища та 

встановлено, що його наявність не викликає синтезу продуктів 

гідратації таумаситу. Розроблені склади дрібнозернистих бетонів 

доцільно використовувати при влаштуванні підлог за технологією 

виробництва сухих будівельних сумішей з максимальним вмістом 

відходів паливно-енергетичної промисловості, що дозволить 

заощаджувати матеріально-енергетичні ресурси. Прямий економічний 

ефект, отриманий при виготовленні та використанні 1 т сухої суміші 

дрібнозернистого бетону, що використовується для влаштування 

стяжок підлог складає 107,31 грн. 

 

 

УДК 691.5 

О.Ю. Рєзник, 

аспірант 

АРМУВАННЯ БАЗАЛЬТОЦЕМЕНТНОГО В’ЯЖУЧОГО МАТЕРІАЛУ 

У наш час багато уваги приділяється розвитку технології 

фібробетону, в основному склофібробетону, вивченню і покращенню 

його фізико-технічних і деформативних характеристик. 

Базальтоцемент має високу міцність і високий модуль пористості, 

оскільки армуючий його базальт забезпечує більш високу ступінь 

дисперсності армування каменю і сам базальт має більш високу 

міцність (1800-2500 МПа), ніж стальна сітка. Крім того, базальтоцемент 

може витримувати більші пружні деформації, тому що базальтове 

волокно пластичних деформацій при розтягу не має, а за пружністю 

перевершує сталь. При твердненні цементного каменю утворюється 

агресивне середовище, що руйнує поверхню волокна, утворюючи 
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раковини. Міцність волокна зменшується на 10%, але за рахунок 

утворених раковин міцність зчеплення каменю і волокна збільшується, і 

таким чином міцність самого виробу зростає. Базальтове волокно, що 

виготовлене із гірської породи, не вступає в реакцію з солями або 

барвниками, тому бетонні розчини з добавкою волокна можуть 

застосовуватися і при будівництві морських споруд, і у архітектурному і 

декоративному бетонах. 

Головними особливостями базальтоцементу є його висока 

міцність при всіх видах напружених станів і здатність переносити більші 

деформації в пружному стані. При цьому відносна деформація 

цементного каменю без утворення тріщин сягає 0,7-0,9% і в 35-45 разів 

перевищує попереднє подовження неармованого цементного каменю, 

значне збільшення деформативності і міцності відбувається за рахунок 

видалення волокном впливу концентрації напружень в місцях, 

послаблених структурними дефектами цементного каменю 

(раковинами, мікротріщинами тощо). 

 

 

УДК 666.798.2 

О.В. Старостіна, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМПФУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МN+1AXN-ФАЗ СИСТЕМИ ТІ-АІ-С 

МАХ-фази поєднують кращі властивості металів і керамік. Вони 

мають високі показники тепло- та електропровідності, низький 

коефіцієнти тертя, мають високу жорсткість у поєднанні з низькою 

густиною і великою стійкістю до пошкоджень. Матеріали на основі МАХ-

фаз зберігають свої властивості при високих температурах, а також 

характеризуються високими термостійкістю і стійкістю до окиснення.  

Матеріали на основі Ti3AlC2 можуть бути використані у багатьох 

галузях промисловості, перспективні при роботі в екстремальних 

умовах, наприклад, у випадку роботи при високих навантаженнях, там, 

де потрібна висока корозійна стійкість, вважають, що дана кераміка 

може найти широке застосування для виготовлення деталей складної 

форми, що піддаються термічному, хімічному и механічному впливу.  

З використанням методу резонансних кривих визначені 

характеристики, що характеризують здатність матеріалу до 

демпфірування (добротність, Q, і логарифмічний декримент затухання, 

δ) матеріалів з переважним змістом MAX-фази Ti3AlС2 (89-95 мас %) 
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пористістю 11-15 %. Встановлено, що зі збільшенням часу синтезу 

структура MAX-фази стає більш гомогенною й, зокрема, відбувається 

перерозподіл (сегрегація) домішкового кисню, що позитивно впливає на 

характеристики, що характеризують здатність до демпфірування. У 

випадку синтезу при 12500С при збільшенні часу синтезу від  

1 до 3 годин Q знижується від 604,17±59,17 до 223,97±21,69, а  

δ збільшується від 0,54±0,087 до 1,416±0,137, тобто досягаються 

значення, які в 1,7 рази менше й в 2,1 рази більше за Q і δ для сірого 

чавуну СЧ15, відповідно, і що свідчить про суттєво кращі властивості 

МАХ-фази Ti3AlС2, з точки зору здатності до демпфірування. 

 

 

УДК 691.57 

Л.М. Островська, 

аспірант 

ВИГОТОВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ФАРБ НА ОСНОВІ ШЛАКОЛУЖНИХ 

ЦЕМЕНТІВ 

Перспективним напрямком розвитку технології отримання 

мінеральних фарб є використання нових ефективних видів в’яжучих, до 

яких належать розроблені науковою школою НДІВМ ім. Глуховського 

шлаколужні в’яжучі речовини. При цьому отримані матеріали 

відповідають ряду вимог щодо технологічних, експлуатаційних та 

декоративних властивостей фарб згідно ГОСТ 19279-73. 

Підібрано оптимальні склади декоративних шлаколужних 

цементів, активність яких становить більше 50 МПа при вмісті 

метасилікату натрію. 

Розроблено технологічні підходи до відбілювання шлаколужних 

цементів шляхом використання відбілюючих мінеральних реагентів, що 

дозволило забезпечити високий ступінь білизни шлаколужних в’яжучих 

систем та мінеральних фарб на їх основі. Як відбілюючі реагенти було 

застосовано діоксид титану, карбонат кальцію (мармурову муку) та 

каолін, які використовувались самостійно або в певних комбінаціях для 

забезпечення ступеню білизни вище 85%. 

Забезпечення широкої кольорової гами мінеральних фарб 

досягалось за рахунок використання ряду мінеральних пігментів. 

Розроблені композиції характеризуються високими показниками 

водотвердого відношення. Для оцінки можливості зниження 

водопотреби та тріщиностійкості мінеральних фарб проведено 

дослідження ефективності використання пластифікуючих та 

водоутримуючих добавок. 
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Встановлено, що застосування зазначених добавок виробництва 

фірми «Sika», метилцелюлози аг люконату натрію (С6Н11NaO7) 

призводить до збільшення водопотреби шлаколужних в’яжучих систем 

при одночасному забезпеченні покращених показників укривистості 

розроблених фарб. 

 

 

УДК 666.94 

В.В. Чайковський, 

аспірант 

ЦЕМЕНТНІ РОЗЧИНИ, МОДИФІКОВАНІ ПОЛІМЕРНИМИ В’ЯЖУЧИМИ 

РЕЧОВИНАМИ 

Полімерцементні в’яжучі можна розглядати як композиційний 

матеріал де сумісно використовуються полімерні в’яжучі речовини 

поряд з неорганічними. Полімерна в’яжуча речовина утворює пружні 

містки між кристалічними новоутвореннями мінеральної в’яжучої 

речовини і завдяки своїм високим адгезійним і клеючим властивостям 

підвищує міцність і деформативність матеріалу при розтягу та на згин. 

Частина полімеру закриває пори, знижуючи водопоглинання, 

підвищуючи морозостійкість і водонепроникність. У той же час 

неорганічна частина захищає органічну від старіння. Недоліком цього 

виду матеріалу вважається висока вартість, у 2-10 разів вища за 

вартість звичайного розчину або бетону. 

Як відомо, міцність на згин композитів на основі 

полімерцементної в’яжучої речовини може підвищуватися в 1,5-2 рази. 

Метою досліджень є вивчення фізико-механічних властивостей 

полімерів та вибір найбільш ефективних полімерних в’яжучих речовин. 

Під час проведення досліджень використовувалися переважно 

модифіковані сополімери полівінілацетата та полівінілверстату у 

вигляді як водних дисперсій, так і редисперсивних порошків. До складу 

цементно-піщаного розчину 1:3 полімери вводилися в кількості  

від 5 до 20%. 

У результаті досліджень встановлено, позитивний вплив 

полімерних в’яжучих на реологічні властивості композиту. При введенні 

полімерів спостерігається пластифікація розчину. 

Встановлено, що різні полімерні в’яжучі речовини змінюють 

фізико-механічні властивості розчину по-різному. Всі полімери, які 

використовувалися в дослідах, на ранніх етапах тверднення знижують 

міцність на стиск, міцність на згин така ж або менша, або рівна міцності 
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розчину немодифікованого полімерними в’яжучими. У віці 28 діб 

найкращу міцність отримано на редисперсивних порошках AxilatPAV 29 

та AxilatUP600B, а також ПВА дисперсії при П/Ц рівному 0,1. При цьому 

міцність на стиск і згин у віці 28 діб на 30-40% вища, ніж 

немодифікованого розчину. 

 

 

УДК 691.327 

Т.М. Сінкевич, 

аспірант 

В.О. Сметанський, 

магістр 

ВПЛИВ ПИЛУ ВІДХОДІВ ОБРОБКИ ГІРСЬКИХ ПОРІД І 

СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРУ НА ВЛАСТИВОСТІ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО 

БЕТОНУ 

Пил, як відход обробки гірських порід, у поєднанні з 

водоредуцюючою добавкою підвищує міцність, водонепроникність та 

інші властивості бетону. Особливості структури цементного каменю з 

пилом полягають в характері розподілення пор. 

Для експерименту використовували портландцемент марки 500 

Здолбунівського заводу без мінеральних добавок, відповідний ГОСТ 

10178-85, пісок виробництва марганцевих феросплавів фракції 1,25…5 

мм, а також пил відходів обробки гірських порід. У ролі водоредуцюючої 

добавки використовували суперпластифікатор SikaViskoCrete 225. 

Для підтвердження теоретичних даних і визначення оптимального 

складу високоміцного бетону був проведений двофакторний метод 

математичного планування експерименту на зразках високоміцного 

бетону. За параметри, що варіюються, прийнято вміст компонентів 

високоміцного бетону: пилу обробки гірських порід і добавки 

суперпластифікатора SikaViskaCrete 225. 

Таким чином, у результаті аналізу ізопараметричних діаграм з 

урахуванням сумісного впливу всіх розглянутих факторів встановлено, 

що для отримання високоміцного бетону оптимального складу 

необхідно використати отриманий склад, що підтверджує теоретичні 

знання з отримання високоміцного бетону з необхідним мінералогічним 

складом і властивостями. 
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УДК 691.3 

І.О. Івженко, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЛАСТИФІКАТОРІВ «SIKA» НА 

РЕОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНИХ 

СИСТЕМ 

У світовій практиці виробництва бетону та залізобетону швидкими 

темпами зростає випуск бетонів нового покоління. Бетони, що здатні до 

самоущільнення (SCC), є однією з підгруп таких бетонів. 

Технологія виробництва нових бетонів базується на глибокому 

вивченні процесів, що відбуваються на всіх рівнях структури бетону, 

починаючи з атомно-молекулярних структур окремих компонентів і 

закінчуючи макроструктурою, утвореною цементно-піщаним розчином і 

крупним заповнювачем. Всі рівні структур впливають на властивості 

матеріалу. Серед них виділяють три основних: мікро-, мезо- та 

макроструктура. 

Дослідження основних властивостей в системі «портландцемент-

пластифікатор» на макрорівні дозволить сформулювати основні 

закономірності твердіння і забезпечення заданих властивостей 

цементної матриці. 

Початковим етапом проектування SCC було дослідження 

сумісності цементів та органічних домішок. З цією метою були 

проведені випробування на цементному тісті з використанням 

пластифікаторів «Sika». При дослідженні в ролі в’яжучого матеріалу 

використовували цементи різних виробників. Досліджували реологічні 

властивості та міцність цементних систем, модифікованих органічними 

домішками, залежно від концентрації та типу пластифікатора. 

Визначено основні закономірності впливу структури пластифікатора на 

властивості цементної матриці. 
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УДК 691.327 

Д.А. Кириленко, 

аспірант 

А.О. Волошенко, 

студент 

КОМПОЗИЦІЙНІ ЕНЕРГО – ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ СУХІ 

ГІПСОВМІЩУЮЧІ ШТУКТУРНІ СУМІШІ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДІВ 

Заощадження природних ресурсів в будівництві відомо під 

терміном раціональне будівництво. Принцип раціональності в 

будівництві означає, що необхідно прагнути на всіх етапах життєвого 

циклу будинку (проектування, будівництво, експлуатація, 

перепланування, модернізація , а також демонтаж та утилізація) до 

економії енергії та природних ресурсів, до найнижчого рівня 

негативного впливу на навколишнє середовище та до найвищих 

показників комфорту при врахуванні потреб майбутніх поколінь. 

Ефективність гіпсових в'яжучих і матеріалів на їх основі, зокрема 

сухих будвельних сумішей, в першу чергу пояснюється простотою і 

економічністю виготовлення. За даними дослідників, для виробництва 1 

тонни гіпсової в'яжучої речовини потрібно в 4,5 - 4,9 разів менше витрат 

палива та електроенергії, в порівнянні з виготовленням такої ж кількості 

портландцементу. 

Застосування сухих гіпсових сумішей для опорядження 

приміщень сприяє зниженню витрат праці більше, як в 2 рази, в 

порівнянні з цементними розчинами. 

Дослідження показали, що вже при введенні добавки в кількості 

1% Крозм=0,82. В подальшому при збільшенні кількості добавки до  

1,3% та 1,5% Крозм=0,86 та 0,9 відповідно.  Міцність зразків при стиску на 

28 добу тверднення у вологих умовах від 10 до 13Мпа. При введенні 

добавки більше 1,5% міцність зразків зменшується. 

Таким чином, одержаний результат дає підстави вважати, що 

даний склад штукатурної гіпсовміщуючої суміші можна використовувати 

в умовах підвищеної вологості та для оздоблення фасадів і інтр'єрів у 

вигляді декоративної штукатурки. 



 16 

УДК 691.5 

М.В. Берник, 

студент 

Є.М. Червенко, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

АРХІТЕКТУРНОГО ДЕКОРУ З РОЗЧИНІВ ТА БЕТОНІВ НА ОСНОВІ 

КОМПОЗИЦІЙНОЇ ГІПСОВМІСНОЇ В’ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ 

Однією з головних характеристик деталей архітектурного декору є 

їх виразність та висока чистота лицьової поверхні. Існує декілька 

технологій виготовлення, які дозволяють отримати вироби високої 

якості, а саме: технологія відливання у форми, технологія виточування, 

протягування, карусельна технологія та технологія компонування 

виробів з окремих деталей, попередньо виготовлених зазначеними 

технологіями. 

Найбільш високу чистоту лицьової поверхні отримують 

застосовуючи технологію виточування або протягування. Формування 

виробів здійснюється шляхом нанесення розчинової або бетонної 

суміші пошарово в декілька прийомів та зняття надлишку суміші 

шаблоном, який надає виробам форму. Позитивним для цих технологій 

є те, що для формування виробів суміш готують з меншою рухомістю, 

ніж для технології відливання. Це дозволяє отримати вироби з 

поліпшеними фізико-механічними та експлуатаційними 

характеристиками. Проте для даних технологій необхідно враховувати 

особливості термінів тужавлення в’яжучої речовини та розміри зерен 

заповнювачів. Під час формування виробу дозволяється нанесення 

наступного шару суміші до закінчення тужавлення попереднього шару. 

Якщо не дотримуватися такої вимоги, можливе розшарування виробу в 

процесі його твердіння і експлуатації. Заповнювачі для суміші 

підбирають таким чином, щоб завершальний шар суміші містив лише 

дрібні зерна, оскільки крупні включення, за рахунок повздовжніх рухів 

шаблону відносно виробу, утворюють дефекти лицьової поверхні. 

Формування виробів за допомогою технології відливання можливе 

лише з суміші, яка має високу рухомість. Проте, як показує практика, під 

час приготування такої суміші відбувається втягування повітря в її 

структуру. Це повітря в процесі формування виробу утворює дефекти 

лицьової поверхні у вигляді крупних відкритих пор. Ущільнення виробу 

за допомогою вібрування недоцільно, тому що відбувається 

розшарування суміші. Застосування добавок з піногасним ефектом 
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дещо знижує ці недоліки, але повністю не усуває. Щоб якомога більше 

видалити повітря з суміші, запропоновано проводити її попередню 

обробку на струшуючому столі. 

Таким чином, чітке дотримання технологічних процесів наведених 

технологій виготовлення деталей архітектурного декору дозволяє 

отримати вироби з високою виразністю та чистотою лицьової поверхні. 

 

 

УДК 691.5 

О.В. Бердник, 

студент 

Є.М. Червенко, 

аспірант 

ВПЛИВ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ 

ГІПСОВМІСНОЇ В’ЯЖУЧОЇ РЕЧОВИНИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУМІШІ ТА ВЛАСИВОСТІ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ 

НА ЇЇ ОСНОВІ 

Повна гомогенізація складових багатокомпонентної в’яжучої 

речовини є важливим та водночас складним технологічним завданням. 

Приготування композиційної гіпсовмісної в’яжучої речовини 

ускладнюється тим, що її компоненти суттєво відрізняються за 

насипною густиною: гіпс – 800 кг/м3, портландцемент – 1100 кг/м3, 

активна мінеральна добавка – 170 кг/м3, сухі компоненти модифікуючої 

добавки – 600-1100 кг/м3. Внаслідок цього виникають складності з 

дозуванням та гомогенізацією суміші. 

Проведені дослідження показали, що одночасне змішування всіх 

компонентів суміші в змішувачі примусової дії малоефективно, оскільки 

необхідно значно подовжувати час перемішування до повної її 

гомогенізації. Для підвищення ефективності процесу дозування та 

приготування змішаної в’яжучої речовини запропоновано розділити його 

на декілька операцій. Оскільки така в’яжуча речовина містить 

щонайменше п’ять компонентів, було проведено їх дозування і 

змішування наступним чином: спочатку дозували портландцемент, 

активну мінеральну добавку та компоненти модифікуючої добавки, що 

дало можливість з меншою похибкою виконати дозування та отримати 

комплексний компонент змішаного в’яжучого, насипна густина якого 

практично не відрізняється від насипної густини гіпсової в’яжучої 

речовини. Потім проводили змішування отриманого комплексного 

компонента з гіпсовою в’яжучою речовиною. Такий підхід, як показали 
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дослідження, дав можливість отримати композиційну в’яжучу речовину, 

яка характеризується стабільними технологічними властивостями, та 

штучний камінь на її основі з однаковою у всьому об’ємі структурою. 

Проведення гомогенізації компонентів композиційної гіпсовмісної 

в’яжучої речовини в кульовому млині показали, що отримана в’яжуча 

речовина має вищу водопотребу та наполовину менші терміни 

тужавлення порівняно з в’яжучою речовиною такого ж складу, але 

виготовленою в змішувачі примусової дії. Штучний камінь на основі 

такої механоактивованої в’яжучої речовини має вищу ранню міцність. 

Отже, з урахуванням наведених особливостей змішування 

вихідних компонентів, можливо виготовити високоякісну композиційну 

гіпсовмісну в’яжучу речовину та отримати міцний і довговічний штучний 

камінь на її основі. 

 

УДК 691.3 

А.О. Гергало, 

студент 

В.В. Скорик, 

студент 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛАСТИФІКАЦІЇ ЛУЖНИХ БЕТОНІВ ОРГАНІЧНИМИ 

ДОБАВКАМИ 

Відомо, що основними перевагами лужних цементів у порівнянні з 

портландцементами є довговічність, екологічність, можливість економії 

електроенергії і застосування широкої гами сировинних матеріалів.  

Вирішення проблеми пластифікації лужних бетонів потребує 

підбору добавок, хімічна природа яких відрізняється від тих, що 

ефективні для бетонів на основі традиційних цементів. Проблемним 

питанням є підвищення рухомості лужних бетонних сумішей без втрати 

ранньої міцності при сталих значеннях В/Ц.  

Попередніми дослідженнями виявлено, що багатоатомні спирти в 

лужних бетонах проявляють себе як багатофункціональні добавки - 

суперпластифікуючі, що регулюють (сповільнюють) кінетику 

тверднення. 

Мета наведеного етапу робіт – дослідити ефективність 

використання різних багатоатомних спиртів, в т.ч. в присутності 

лігносульфонату натрію (ЛСТ) в складі комплексних добавок, для 

пластифікації лужних бетонних сумішей, збереження рухомості в часі 

при задовільних показниках міцності дрібнозернистих бетонів, в т.ч. на 

ранніх строках тверднення. 



 19 

Виявлено, що при використанні гліцерину рухомість 

дрібнозернистої бетонної суміші збільшилася на 26%, етиленгліколю – 

на 57%, сорбіту - на 40%. При цьому додаткове введення ЛСТ визначає 

таку зміну рухомості бетонної суміші: разом з гліцерином - на 36%, 

етиленгліколем – 45%, сорбітом – 17%. Показники міцності 

пластифікованого бетону у віці 28 залишались на рівні показників 

контрольного складу (40 МПа). 

Таким чином, вплив багатоатомних спиртів на рухомість лужної 

бетонної суміші, її збереження в часі, міцність лужних бетонів різний і 

залежить від кількості груп ОН- в молекулах і молекулярної маси 

спирту. Найвищим пластифікуючим і сповільнюючим ефектом дії 

характеризується спирт з мінімальною молекулярною масою і кількістю 

гідроксильних груп (етиленгліколь). Додаткове введення ЛСТ до складу 

комплексної добавки є доцільним тільки у випадку використання 

триатомного спирту (гліцерину) для пластифікації лужних бетонів. 

 

УДК 691.87 

П.В. Попруга, 

асистент 

М.Г. Миколаєць, 

мол. наук. співробітник 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНУ 

КОРОЗІЮ АРМАТУРИ В БЕТОНІ 

Відомо, що електрохімічна корозія прискорюється з підвищенням 

температури. Для підтвердження цього факту нами в ДП НДІБК були 

проведені дослідження по вивченню особливостей протікання 

електрохімічної корозії під дією температурного фактору. 

Дослідження впливу температури на електрохімічну корозію 

арматури проводилися з урахуванням методики описаної в  

СТ СЭВ 4421. Тому для вивчення швидкості корозії арматури в бетоні в 

залежності від температури, згідно з даним стандартом, було зібрано 

експериментальну установку. ЇЇ особливістю було те, що ємкість з 

електрохімічною коміркою була поміщена в водяну баню. Температура 

в ємкості з електрохімічною коміркою регулювалася температурою води 

в водяній бані, яка підігрівалася з допомогою електроплитки. 

Температуру електрохімічної комірки вимірювали з допомогою 

термометра. 

Суть експерименту полягала в тому, що для інтенсифікації 

процесу електрохімічної корозії, згідно з методикою, описаною в  

ДСТУ 3760, необхідно встановити температуру електрохімічної комірки 
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100°С, але для запобігання закипання води було вирішено прийняти 

температуру 96°С. 

Проте, для проведення досліджень, виходячи із особливостей 

конструкції установки та умов експерименту, максимально допустимою 

температурою нагріву була встановлена температура 50С, оскільки 

при вищих температурах відбувалося розплавлення парафіну, яким 

ізолюються електроди. Густину струму, яка пропорційна швидкості 

корозії, константі швидкості корозії арматури в бетоні при температурі 

96С, вираховували за рівнянням Арреніуса. 

 

УДК 691.175:666.96+541.1 

К.В. Бондар, 

аспірант 

К.Ю. Нестерук, 

магістр 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ З ПОКРАЩЕНИМИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Використання у ролі гідроізоляційних покриттів шлакомістких та 

золомістких цементів як мінеральної в'яжучої речовини обумовлено 

низькою основністю продуктів гідратації, більшою корозійною стійкістю 

та довговічністю. 

Склад шлакомісткого та золомісткого цементу змінювали шляхом 

заміни частини портландцементу різною кількістю меленого доменного 

гранульованого шлаку (від 20 до 40%) та золи-винесення (від 20 до 

40%). Для регулювання експлуатаційних властивостей 

гідроізоляційного шару використовували добавку меленого цеоліту до 

складу в’яжучої композиції у кількості 5, 10 і 15% від маси цементу. 

Кварцовий пісок (фракція <0,63 мм) був використаний у ролі дрібного 

заповнювача. 

Водопоглинання покриттів, нанесених на бетонну поверхню, 

вивчали згідно з ДСТУ–П Б.В.2.7-126:206 з використанням трубки 

Карстенса, міцність покриттів досліджували як в тонкому шарі покриття, 

нанесеного на основу з використанням приладу ОМШ-1, так і на 

зразках-кубах 2х2х2 см згідно з діючими нормативами. 

Аналіз отриманих даних показує, що із розглянутих композицій, 

модифікованих випаленим цеолітом, найбільшою величиною міцності 

при стиску на 1 добу характеризуються шлакомісткі цементи 

(Rcт = 3,58 МПа), а із композицій, модифікованих природнім цеолітом – 

золомісткі цементи (Rcт = 7,2 МПа). 



 21 

Найменшою величиною водопоглинання з достатньо високою 

міцністю характеризується покриття на основі шлакомістких цементів з 

додаванням природного цеоліту (клиноптилоліту), модифікованого 

добавками солей електролітів з оптимальним співвідношенням 

компонентів 6 ч. – Na2CO3, 8 ч. – Na2SO4, 6 ч. – NaNO3. Величина 

водопоглинання співпадає з водопоглинанням аналогу. 

Розроблені склади гідроізоляційного покриття є 

конкурентоспроможними гідроізоляційним матеріалам, які представлені 

на ринку України. Їх доцільно використовувати для гідроізоляції 

цегляних, бетонних та залізобетонних конструкцій. 

 

 

УДК. 691.5 

М.О. Попович, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУР ТВЕРДНЕННЯ НА 

ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ НА ОСНОВІ ЗОЛОЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ 

З кожним днем у світі постає необхідність збільшення об’ємів 

виготовлення різноманітних будівельних матеріалів. Це потребує 

використання великої кількості енергоносіїв та сировинних ресурсів, які 

зростають у ціні в геометричній прогресії. Саме тому для будівельної 

індустрії актуальними залишаються питання мінімізації капітальних 

вкладень та тривалості робіт, догляду за бетоном та заміни його 

в’яжучих на більш ефективні, сучасні. Науковцями НДІВМ ім. 

Глуховського КНУБА було винайдено такі в’яжучі матеріали – лужні 

в’яжучі. Їх використання дає змогу заощадити до 70% клінкеру та 

утилізувати відходи промисловості. 

Метою представленої роботи було вивчення процесів тверднення 

бетонів при понижених температурах; розглянуто процеси гідратації 

при нормальних та понижених температурах. 

Для цього були використані різні склади зололужних цементів – 

ЛЦЕМ ІІІ–400 та композиційний цемент ЛЦЕМ V–400 за  

ДСТУ Б.В. 2.7–181. Як склад порівняння обрано бетон на основі 

бездобавочного портландцементу марки М400. Випробування зразків 

бетону на міцність проводились на 3-тю, 7-му, 28-му добу. 

Аналіз отриманих результатів показав ефективність використання 

розроблених зололужних цементів, що відповідають марці цементу 

М400, та бетонів на їх основі (М200…М300). Встановлено можливість 

отримання бетонів при понижених температурах твердіння (до -5°С). 
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Результатами досліджень виявлено, що зололужні бетони у порівнянні 

з бетонами на основі ПЦ характеризуються більш інтенсивним набором 

ранньої міцності. 

 

УДК. 691.5 

В.М. Калінченко, 

студент 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ 

У будівельній галузі на сьогодні найчастіше використовується 

портландцемент, який проте має ряд недоліків. Тому актуальним є 

питання розробки композиційних цементів на основі таких матеріалів, 

як паливні золи та металургійні шлаки, та дослідження їх властивостей. 

Однією з важливих властивостей є корозійна стійкість, оскільки 

звичайний портландцемент має недостатню стійкість до впливу 

агресивних середовищ. 

При проведенні дослідів порівнювалися лужні композиційні 

цементи марок ЛЦЕМ V–400, ЛЦЕМ ІІІ–400, а також шлаколужні марок 

ЛЦЕМ І–400, ЛЦЕМ І–500. 

На основі цих в’яжучих речовин було розроблено склади бетонів 

та виготовлено стандартні зразки (балочки) розмірами 1х1х6 см. 

Корозійну стійкість цементів вивчали шляхом визначення зміни міцності 

зразків в агресивних середовищах, представлених 10%-м та 5%-м 

розчинами сульфату магнію, 4%-м та 2%-м розчинами сульфату 

натрію, а також розчином концентрованої морської солі. Зразки 

витримували 24 години в нормальних умовах, а потім після 

розпалублення – у воді. Після 28 діб зразки було занурено в агресивні 

середовища. Випробування проводили на приладі Міхаеліса за 

стандартною методикою через 30 діб, 60 діб, 90 діб, 180 діб та 270 діб. 

Корозійну стійкість визначали за показником коефіцієнта 

корозійної стійкості, що дорівнює відношенню границі міцності зразків 

після витримування в агресивному середовищі до границі міцності 

зразків після тверднення у воді. Згідно з даною методикою, зразки є 

корозійностійкими, якщо після випробування у віці 180 діб коефіцієнт 

стійкості становить Кс0,8. 

Таким чином, проведені дослідження показали високі показники 

корозійної стійкості лужних цементів у порівнянні з клінкерними 

цементами, що свідчить про можливість використання таких цементів у 

складі бетонів, умови експлуатації яких передбачають вплив 

агресивних середовищ. 
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УДК 691.175:666.96+541.1 

А.С. Марцих, 

студент 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ШЛАКОМІСТКИХ 

ЦЕМЕНТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ШТУЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ 

Водонепроникність бетонних конструкцій є визначальною 

характеристикою при встановленні надійності і довговічності споруд. 

Серед багатьох гідроізоляційних матеріалів велику увагу привертають 

розчини на основі модифікованих цементів. 

Попередніми дослідженнями за показниками міцності при стиску у 

ранні строки та водонепроникністю встановлено оптимальний склад 

шлакомісткого цементу для гідроізоляційних розчинів, модифікованих 

природним цеолітом. Сировинний склад модифікованого цементу має 

наступні співвідношення компонентів: портландцемент ПЦ І-500: 70%, 

доменний гранульований шлак: 30%, природний цеоліт–клиноптилоліт 

Сокирницького родовища: 5%. В ролі дрібного заповнювача 

використовували кварцовий пісок (фракції <0,63 мм) при співвідношенні 

цемент-пісок 1:1. 

Оскільки природний цеоліт має фіксоване співвідношення оксидів 

SiO2/Al2O3=6…7, було розглянуто можливість регулювання 

властивостей шлакомістких цементів шляхом модифікації їх штучними 

цеолітами з різним співвідношенням вказаних оксидів в широких межах: 

від 2 до 10. 

З цією метою синтезували цеоліти в системі Na2O-Al2O3-SiO2-

H2O та K2O-Al2O3-SiO2-H2O з використанням сировинних компонентів 

у вигляді метакаоліну, мікрокремнезему, натрієвого або калієвого 

рідинного скла, лугів та води. Суміші витримували в нормальних 

умовах заданий час до повного затвердіння, подрібнювали до тонини 

помелу мінеральних компонентів і вводили до складу шлакомісткого 

цементу у кількості 5%. 

Було досліджено міцність зразків 2,0×2,0×2,0 см у ранньому віці 

(1, 2, 3 доба) і водонепроникність гідроізоляційних покриттів.  

Показано, що зміна співвідношення оксидів SiO2/Al2O3 у складі 

синтезованих цеолітів значно впливає на експлуатаційні властивості 

гідроізоляційних розчинів. 
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УДК 691.175:699.8 

О.Є. Разумова, 

студентка 

ІН’ЄКЦІЙНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТНО-ПОЛІМЕРНИХ 

КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Ін’єкційні розчини використовують для створення щільної 

структури всередині бетонної конструкції, усунення пор, пустот, 

ремонту тріщин, додаткового зміцнення фундаментів. Матеріали, що 

використовуються для ін’єкційної гідроізоляції, поділяють на чотири 

типи: поліуретанові, епоксидні, акрилатні гелі та мікроцементи. 

Останнім часом для виконання ін’єкційних робіт широко 

використовують ізоціанати – органічні сполуки, що містять одну або 

декілька ізоціанатних NCO-груп, загальною формулою RN=C=O/ Вони 

проявляють властивості слабких лугів і мають здатність приєднувати 

реагенти, які містять рухливий атом водню (вода, спирти, аміни, 

феноли). 

З метою створення цементно-полімерних ін’єкційних розчинів 

були досліджені композиції на основі поліізоціанату Д та мінеральних 

в’яжучих матеріалів. В ролі останніх використовували портландцемент 

ПЦ І-500 та композиційні цементи КЦ V/А та КЦ V/Б. Співвідношення 

між мінеральною та органічною складовою розчину встановлювали, 

виходячи з необхідності отримання заданої в’язкості, а саме, 1:1 за 

об’ємом. 

Дослідження кінетики набору міцності показало, що найбільшою 

міцністю характеризуються цементно-полімерні композиції з 

використанням композиційних цементів, в той час як для композиції на 

основі портландцементу спостерігалося спучення зразків при твердінні 

в нормальних умовах. До того ж, в’язкість композицій на основі 

композиційних цементів характеризувалася прийнятним розпливом 

конуса (18-19 см), на відміну від композицій з використанням 

портландцементу, що була значно вищою (15 см). 
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УДК 666.983, 666.97 

В.В. Чайковський, 

аспірант 

А.В. Безнощенко, 

студент 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ 

Аналіз літературних джерел показує, відсутність консенсусу 

вчених щодо механічних характеристик сталефібробетону. Згідно з 

правилом сумішей, яке використовують для якісної оцінки міцності 

дисперсноармованого бетону, міцність на розтяг та згин прямо 

пропорційна об’ємному вмісту волокон в складі бетону, однак іноді 

існують суттєві відхилення. Щодо міцності на стиск, то вважається, що 

при введенні сталевих волокон збільшення міцності на 15…25% 

спостерігається лише при введенні фібр малого діаметру до 0,5 мм, 

якщо сталеві волокна більшого діаметру, то можливе навіть незначне 

падіння міцності внаслідок розколювання матриці грубими сталевими 

волокнами. 

Метою досліджень є вивчення фізико-механічних властивостей 

сталефібробетону та оцінка ефективності армування сталевими 

волокнами залежно від об’ємної концентрації фібри. У якості 

дисперсної арматури використовувалися сталеві волокна довжиною 

50мм, діаметр волокон 0,5 мм, на кінцях волокна мають анкери. Для 

проведення досліджень фібра вводилася до складу дрібнозернистого 

бетону в кількостях від 15 до 60 кг/м3.  

Міцність сталефібробетону на розтяг при згині згідно з 

результатами досліджень прямо пропорційна об’ємній концентрації 

волокон у складі бетону. Зміна коефіцієнта ефективності 

сталефібробетону носить лінійний характер. Міцність 

сталефібробетону при максимальній концентрації сталевих волокон 

перевищує міцність звичайного бетону в 2 рази.  

Міцність бетону на стиск при використанні такого виду волокон 

практично не змінюється. Коливання міцності бетону не перевищує 5%, 

тобто похибки експерименту. 

Проведенні дослідження засвідчують позитивну кінетику зміни 

міцності, у віці 180 діб спостерігається відчутний приріст як міцності на 

згин, так і на стиск, що свідчить про довговічність матеріалу. 
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Секція 10. Технологія, організація, економіка 

та менеджмент будівництва 

 

 

УДК 69.003.2 

Н.В. Боліла, 

асистент 

СУТЬ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Визначення реального фінансового стану підприємства – важкий і 

трудомісткий процес, кінцеві результати якого можуть мати приблизний 

характер. Різноманітність факторів, які впливають на фінансовий стан 

підприємства, дуже велика. Оскільки глобальний аналіз всіх факторів 

неможливий, на практиці обмежуються детальним вивченням даних 

звітності досліджуваного підприємства (балансу, звіту про фінансові 

результати, інших видів звітності), які визначають ряд найважливіших 

характеристик його фінансового стану, таких як ліквідність, 

прибутковість, ефективність використання активів. 

 Актуальним для будівельних підприємств України сьогодні є 

питання фінансово-економічного стану підприємства. В умовах 

ринкових відносин зростає самостійність підприємств, їх економічна і 

правова відповідальність. Кожне підприємство самостійно відповідає за 

свою роботу та ухвалює рішення щодо подальшого розвитку. Як 

наслідок, виживає той, хто найкраще використовує наявні ресурси з 

метою отримання максимальної суми прибутку за результатами 

здійснення господарської діяльності. При цьому різко зростає значення 

аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. 

Перехід країни до нових умов господарювання обумовив появу 

цілого ряду завдань, від точності, своєчасності і ефективності 

вирішення яких багато в чому залежить конкурентоспроможність 

підприємств. До числа таких завдань відноситься проблема 

кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства. Вміння 

аналізувати фінансову звітність необхідне керівництву та спеціалістам 

при визначенні особистої фінансової стратегії, регулювання фінансової 

діяльності з метою покращення фінансового стану підприємства.  

Перехід до ринкових методів господарювання потребує 

здійснення належного контролю за фінансово-економічним станом 

суб’єктів господарювання з метою запобігання виникнення кризового 

стану підприємства. Кризовий стан підприємства – це сукупність 
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ситуацій, які збільшують можливість появи неплатоспроможності 

підприємства, її розміри провокують виникнення загроз із зовнішнього і 

внутрішнього середовища й можуть привести до руйнування 

організаційного, економічного і виробничого механізму функціонування. 

 

 

УДК 69.003.2 

І.В. Вахович, 

доцент 

Н.М. Вакуленко, 

інженер 

ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

З прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» в Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні  

організації у сфері архітектурної діяльності.  

Саморегулювання – не є новиною для України. Саморегулівні 

організації функціонують в Україні на фондовому ринку, в сфері оцінки 

землі тощо. Принципи створення, задачі, функції таких організацій 

визначається відповідним галузевим законодавством, оскільки єдиного 

базового закону «Про саморегулівні організації», як в Російській 

Федерації, в Україні немає. 

Поняття саморегулівної організації (далі – СРО) у сфері 

архітектурної діяльності визначено статтею 16-1 Закону України «Про 

архітектурну діяльність». Згідно якої саморегулівних організацій - це 

неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб, що 

провадять підприємницьку та професійну діяльність. 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. 

В Російській Федерації в якості основних компонентів механізму 

відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання 

членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) 

неналежної якості, виступають компенсаційний фонд, який створюється 

за рахунок одноразових внесків учасників саморегулівної організації, та 
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обов'язкове страхування кожного члена саморегулівної організації.  

На нашу думку механізм відшкодування збитків, завданих споживачам 

унаслідок надання членами СРО товарів, виконання робіт (послуг) 

неналежної якості, може ґрунтуватись на: 

 створенні членами СРО компенсаційного фонду; 

 обов’язковому страхуванні відповідальності своїх членів; 

 банківській гарантії (поручительстві); 

 тощо; 

 комбінуванні перелічених механізмів. 

Механізм відшкодування збитків, обраний СРО, має передбачати 

наявність гарантованого відшкодування, загальний обсяг якого 

визначається:  

 сумарним річним обсягом робіт членів СРО за попередній 

(звітний) рік; 

 даними щодо обсягів неякісно виконаних робіт (послуг), 

поставлених товарів членами СРО та обсягів заданих збитків. 

Загальний обсяг гарантованого відшкодування має підлягати 

щорічному перегляду, а розмір участі у ньому кожного члена СРО - 

залежати від обсягів виконаних ним у попередньому році робіт (послуг), 

наданих товарів, та забезпеченого рівня їх якості. 
 

 

УДК 681.336 

Гао Шаоцин, 

аспірант 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА: КОНЦЕПЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ ФІРМ 

1. Модернізація і реформування економіки країни на всіх рівнях 

господарювання потребують нових підходів до житлового будівництва 

як впливового базового чинника та системоутворюючого стимулу 

економічного розвитку, які полягають у створенні умов, засобів 

непрямого впливу на формування кваліфікованих трудових ресурсів, 

людського капіталу на засадах збагачення підприємницького й 

інноваційного потенціалу, формування та пошуку шляхів їх реалізації в 

різних формах господарства і підприємництва. 

За обмеженості земельних ресурсів і старіння житлового фонду, 

особливо у густонаселених регіонах, актуальності набуває 

реконструкція житла. В Китаї її доля становить 38 процентів в обсязі 

житлового будівництва. Доля реконструкції житла збільшується в 

країнах Європи, в Україні. 
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2. Суттєві відмінності організації й виконання будівельних робіт з 

реконструкції вимагають перманентної адаптації будівельних 

підприємств до реалізації відповідних проектів. Вона, зокрема, полягає 

у необхідності цільової диверсифікації виробництва підприємств 

відповідно до специфіки проектів реконструкції, особливих заходів 

щодо забезпечення якості робіт на будівельних майданчиках та у 

гарантіях певного комфорту мешканцям прилеглих будинків, оптимізації 

термінів будівництва. Все це потребує інституційного забезпечення і 

підтримки будівельних підприємств з боку держави, місцевих органів 

самоврядування, галузевих керівних структур, особливо у вирішенні 

проблем ціноутворення, проведення ліцензійних, експертних, 

тендерних процедур. 

3. Першочергової уваги потребують проблеми ціноутворення, 

оптимізація його механізму, який має свої специфічні особливості. Вони 

пов’язані, по-перше, із індивідуальним характером робіт на об’єктах 

реконструкції та умовах їх виконання, по-друге – з прямою залежністю 

між характером та вартістю будівництва, по-третє – із розподілом 

доходів, особливо – прибутку між учасниками проектів реконструкції. 

Кожний із учасників проекту реконструкції має отримати із 

загального прибутку свою долю не тільки пропорційно витратам і 

капіталовкладенням, а й створюваним цінностям як реконструйованому 

об’єкті, так і в процесі виконання робіт. При цьому слід враховувати, що 

будівель підприємства є, по-перше, кінцевою ланкою реалізації 

проектів, а по-друге, вони поєднують учасників процесу реконструкції, 

що створює додаткові умови для їх мотивації й стимулювання через 

забезпеченість прибутком. 

 

 

УДК 69.003 

О.В. Дмитренко, 

аспірант 

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МАЛИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Економічний механізм моделюється як системна взаємодія 

планування, контролю, оцінки, активізації діяльності й економічної 

відповідальності, що визначає майнові виробничі, фінансово-економічні 

відносини між підприємством та його структурними підрозділами й 

уможливлює внутрішню економічну діагностику й реалізацію 

економічних інтересів. Особливість економічного механізму малих 
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будівельних підприємств позначається кадровою обмеженістю їх 

управлінського потенціалу, функціональною (а не тільки 

організаційною) структурованістю, безпосередньою підприємницькою 

орієнтацією на кінцеві й проміжні результати. 

Модель економічного механізму малого підприємства 

представляється динамічною матрицею, яка виявляє трансформацію 

результуючих показників як зміни параметрів процесів використання 

ресурсів та процесу їх перетворень у кінцеві результати. Така модель є 

своєрідною панеллю економічного управління малим будівельним 

підприємством як суб’єктом господарювання. Її доповнення можуть 

бути методи підприємницьких, експертних оцінок, що уможливить 

виявлення синергетичних ефектів. 

Дослідження функціонування динамічної матриці на ряді малих 

будівельних підприємств у Київській області дозволило дійти висновків 

щодо вирішення проблеми використання економічного механізму як 

інструментарію регулювання діяльності малих будівельних 

підприємств. 

Спостереження виявили, що використання економічного 

механізму в діяльності підприємства повинне відбивати стабільність 

макроекономічної ситуації, стан ринку, конкурентну боротьбу, ринкові 

стратегії конкурентів, власний виробничий і організаційно-технологічний 

потенціал, ефективність і надійність господарських зв’язків, 

конкурентоздатність будівельної продукції. Оцінка діяльності 

будівельної організації повинна відбивати вплив змін кожного фактору 

на можливість досягнення стратегічних цілей, рішення поставлених 

задач, гнучкість будівельної організації до змін зовнішніх і внутрішніх 

факторів. 

Оцінка економічної достатності повинна певною мірою 

віддзеркалювати виробничу надійність діяльності малого підприємства, 

а негативний вплив зовнішніх факторів має покриватися за рахунок 

резервів надійності внутрішніх факторів, що дозволить забезпечити 

надійність функціонування будівельної фірми в цілому. 
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УДК 661.336 

І.Ю. Доломіна, 

аспірант 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ 

ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Проведені дослідження виявили, що оцінка вартості будівництва 

на попередніх стадіях проекту має принципове значення щодо 

подальшої його реалізації. Проте при її проведенні на основі даних про 

об’єкти-аналоги або з використанням укрупнених розцінок обсягів робіт 

потрібно також враховувати фактори, які визначають ступінь 

ефективності інвестування, а саме організаційну схему реалізації 

проекту та спосіб формування договірної ціни. 

Під організаційною схемою реалізації проекту мається склад і 

взаємодія учасників проекту, їх реальні компетенції, а також система 

контрактних відносин, що визначають цю взаємодію. Зазвичай 

застосовуються три схеми:  

1) традиційна «проектування – тендер – будівництва» за якою 

підрядні торги проводяться по завершенню проектних робіт; 

2) схема «проектування і будівництво» передбачає проектно-

будівельний підряд або виконання робіт «під ключ»; 

3) концесійна схема взаємодії учасників проекту на основі 

державно-приватного партнерства у формі концесій із залученням 

бізнесу, у тому числі будівельного. 

Проведені спостереження і дослідження показали, що для 

визначення підрядником договірної ціни на етапі проведення 

конкурсних торгів в адаптації до схем реалізації доцільно застосовувати 

розрахунково-аналітичні методи оцінки вартості будівництва на основі 

календарних графіків будівництва, встановлення раціональних схем 

забезпечення будівельних робіт трудовими й матеріальними 

ресурсами, з урахуванням пропонованих замовниками варіантів оплати 

виконаних робіт. На цьому ґрунті будуються відповідні графіки витрат і 

доходів підрядника, що дозволяє оптимізувати співвідношення 

банківського кредитування, залучення власних фінансових ресурсів, 

інші фінансові операції. Стратегічні наміри і поведінка підрядників при 

оцінках вартості будівництва розрізняються залежно від конкретних 

обставин, передусім – від кількості й популярності (іміджу) конкурентів. 

Проте результати тендерів значною мірою обумовлюються 

ефективністю комерційно спрямованих процесів на попередніх стадіях 

проекту, ініційованих їх кінцевим виконавцем – підрядною фірмою. 
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УДК 69.003 

Н.Б. Сердюченко, 

доцент 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

З метою ефективного управління діяльністю підприємств і 

організацій багато уваги приділяється бюджетуванню. Бюджети 

сприяють координації, тобто балансуванню всіх факторів виробництва 

для досягнення організацією поставленої мети. 

Більшість організацій мають стандарти щодо складання бюджету, 

які містять інструкції і схеми організаційних потоків, проте для 

виробничих компаній бюджет має 9 кроків (етапів). Ними є: 

Крок 1. Бюджет продажів або виторгу. Передбачення обсягу 

продажів, як правило, є відправним моментом бюджетування. Це 

пояснюється тим, що виробнича програма і запаси залежать від обсягу 

продаж. 

Крок 2. Бюджет виробництва. Виробнича програма залежить від 

планового обсягу реалізації та від величини запасів. 

Крок 3. Бюджет основних матеріалів. Виробнича програма є 

основою для розрахунку потреби матеріалів у кількісному і вартісному 

вимірах. Як і при плануванні обсягу виробництва, потреба в основних 

матеріалах залежить від бюджетних потреб та рівня запасів. 

Крок 4. Трудовий бюджет (бюджет праці і зарплати, бюджет 

робочого часу). Ці затрати залежать від виду продукції, розцінки. 

Крок 5. Бюджет виробничих накладних витрат. Сума цих затрат 

залежить від їх складу і поведінки відносно обсягу виробництва. 

Крок 6. Бюджет запасів на кінець періоду. Цей крок показує 

розрахунок кінцевих запасів. Ця інформація потрібна не лише для 

виробничого бюджету і бюджету матеріального постачання, але й для 

звіту про прибутки та збитки балансу. 

Крок 7. Бюджет виробничої собівартості. Для складання такого 

бюджету використовується інформація, яка була попередньо зібрана у 

кроках 3, 4, 5 і 6. 

Крок 8. Бюджет комерційних і адміністративних витрат. Деякі з 

таких витрат, наприклад, комісійні, залежать від обсягу продажів. Інші 

витрати беруться загальною сумою. 

Крок 9. Бюджет прибутку. Для складання проектного розрахунку 

про прибутки і збитки інформація міститься у кроках 1, 7, 8. З метою 

одержання більш детального бюджету необхідно здійснити декілька 

додаткових розрахунків. 
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УДК 69.003  

Д.А. Куваєва, 

здобувач 

АДАПТИВНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасні теоретичні дослідження й практичні спостереження 

свідчать, що глобалізація економіки не тільки суттєво впливає на 

динаміку національних економік, їх галузей і підприємств, а й 

привносить в них нові активізуючі фактори як реакцію на зміни у 

зовнішньому середовищі. На будівельних підприємствах відбуваються 

адаптивна модифікація векторів економічного розвитку, інтеграція 

чинників успішного економічного функціонування. За таких умов 

фрагментарність внутрішніх змін і позитивних перетворень в іхній 

діяльності має бути замінена перманентними процесами стратегічної 

значущості, чільне місце серед яких належить оновленню.  

Виходячи з положень теорії фірми, засобом формування, 

реалізації й подальших перетворень процесу оновлення в контексті 

його стратегічної та економічної спрямованості має бути економічний 

механізм як складова внутрішнього механізму управління 

підприємством, який повинен розроблятися як для окремих підрозділів, 

так і всього підприємства у цілому. Мета створення такого механізму – 

активізація людського фактору, гнучкість і пристосовуваність до 

зовнішнього оточення. 

Стратегічна мета оновлення підприємства відповідає основній 

меті його існування. За всіляких відмінностей підприємств одне від 

одного мета їхнього існування і розвитку загальна – економічно 

доцільне, тобто вигідне для підприємства, виробництво продукції та 

послуг. Виходячи з цієї мети, цільова функція економічного механізму 

оновлення може бути визначена через забезпечення певного 

інтегрального показника ефективності (результативності) діяльності 

будівельного підприємства протягом стратегічного циклу його активів. 

Економічні показники оновлення активів мають поєднуватися з 

експертними оцінками, особливо коли йдеться про нематеріальні 

активи, про аналіз комплексних програм і об’єктів оновлення 

підприємств, зокрема за методологією форсайт-аналізу, використання 

методу Дельфі. Особливого значення у будівництві в Україні набуває 

оновлення людського капіталу – активного працездатного персоналу 

підприємства, носія суми знань, вмінь, навиків, які можуть бути 

використані роботодавцем для отримання прибутку, створення 

багатства. Цінним при цьому є адаптивна мобільність особистості, 
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тобто її здатність жити й працювати в атмосфері змін, почуття нового, 

прагнення вчитися і навчати інших, інтелектуальні здібності, вольова та 

емоційна стресостійкість, уміння відмовитися від гарного в ім’я кращого. 

З огляду на те, що процеси оновлення будівельних підприємств в 

Україні відбуваються в умовах становлення економіки інноваційного 

типу, функціонування економічного механізму оновлення у стратегічній 

перспективі має забезпечити: адекватність регулювання процесу 

визначеній концепції підприємства, його місії й загальній стратегії, 

прогнозованість регулювання щодо виникнення непередбачених 

небезпечних ризикових і критичних ситуацій; послідовність і 

ефективність управлінських заходів з регулювання процесів оновлення 

у досягненні як кінцевих, так і проміжних цілей. 

 

 

УДК 69.003 

І.О. Скрипченко, 

асистент 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ 

1. Напруженість на світовому міжбанківському ринку, яка триває з 

різною інтенсивністю з серпня 2007 року, стала суворим випробуванням 

для багатьох центральних банків і банківських систем. Аналіз 

публікацій щодо стану вітчизняної банківської системи свідчить, що 

оцінки авторів досить протилежні, у зв’язку з чим цікаво власноруч 

проаналізувати та оцінити основні показники діяльності банків. 

2. Досліджено взяті з відкритих джерел звіти про фінансові 

результати комерційних банків та банківські баланси; проаналізовано 

основні показники діяльності найбільш великих банків та банківської 

системи в цілому. 

3. За результатами виявлено, що кількість зареєстрованих банків 

з 2007 року збільшилась та на 01.09.2011 становила 198, з яких 176 – 

це банки, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. 

Доходи банків за цей же період поступово збільшувались і на 

01.09.2011 становили 91,8 млрд грн, витрати банків за зазначений 

період в цілому зменшилися і становили 96,4 млрд грн. На 01.09.2011 

фінансовий результат діяльності банків України (чистий прибуток) 

від’ємний (−4,55 млрд грн), рентабельність активів та рентабельність 

капіталу становила відповідно -0.69 та -4.79 %. 

4. Отримані результати свідчать про те, що криза виявилася 

досить чутливою для банківського сектору і її наслідки все ще 
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відчуваються. Проте аналіз і порівняння інших основних показників 

діяльності банків України (таких як капітал банків, зобов’язання банків, 

динаміка змін суми активів, адекватність регулятивного капіталу та ін.) 

дає об`єктивні підстави для позитивної оцінки роботи та фінансового 

стану великих банків зокрема і банківської системи України в цілому. 

 

 

УДК 69.003 

О.В. Сокол, 

аспірант 

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ 

Розвиток підприємств, що спеціалізуються у сфері будівництва 

житла, орієнтований на вирішення як економічних, внутрішніх проблем, 

пов’язаних із нарощуванням їх ефективності, так і соціальних 

(зовнішніх) – забезпечення задоволення потреб населення у якісних, 

комфортних, доступних за ціною й надійних житлових приміщеннях. 

Проте зміни в техніко-технологічному розвитку й оновленні будівельних 

підприємств можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на 

появу соціальних проблем у містах забудов і реконструкції міських 

комплексів – або безпосередньо, або через вплив на навколишнє 

середовище. Тому для вирішення питань оновлення будівельних 

підприємств необхідно посилити увагу до соціального, інституційного й 

екологічного аналізу його результатів, на виконання відповідних 

будівельних проектів. 

Мета проведення вказаних видів аналізу полягає у наступному: 

соціального – визначити прийнятність варіантів оновлення з погляду 

впливу на реалізацію проектів як збагачення їх цінностей для 

користувачів житла, так і з точки зору забезпечення комфортності 

населення території, де здійснюється проект; інституційного – оцінити 

можливості здійснення проектів в існуючому, правовому, інституційному 

полі, впливу зовнішнього середовища на процеси забудови, здатності 

підприємства реалізувати проект без ексцесів; екологічного – 

визначення можливого нанесення шкоди довколишньому середовищу 

під час здійснення будівельних робіт і розробки заходів, необхідних для 

її локалізації, запобігання або пом’якшення. Щодо проведення кожного 

з вказаних видів аналізу мають бути застосовані певні принципи, за 

якими формуються бази аналізу і його методологія. 

Моделювання соціальних результатів цільових техніко-

технологічних перетворень підприємств, орієнтованих за зовнішнє 
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соціальне середовище, має включати економічну оцінку внутрішніх 

соціальних змін, таких як оплата праці, структура персоналу, його 

кваліфікаційний рівень, кількість працюючих. Всі ці фактори мають 

враховуватись при прогнозному моделюванні з використанням методів 

екстраполяції, експертних оцінок, написання сценаріїв, колективної 

генерації ідей, методу Монте-Карло та ін. Особливістю застосування 

цих методів є орієнтація на перебіг майбутніх очікуваних подій, а не на 

події минулого. Перспективним може бути моделювання за методом 

«вправ Мерліна», який являє собою комбінацію планування сценарію з 

вільною формою моделювання. У сформованій для застосування цього 

методу команді аналізуються сильні і слабкі сторони перетворень на 

підприємстві, визначається їх цінність у відповідності із ситуацією в 

комплексі (виробниче середовище, соціальні внутрішні й зовнішні 

зміни). Такі моделі включають усі аспекти виробничої системи 

будівельних підприємств, їх адаптивний соціальний ресурс, 

нововведення, ризики, стратегії. 

 

 

УДК 69.003 

С.Л. Оліферук, 

асистент 

А.С. Рязанов, 

студент 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У БУДІВНИЦТВІ 

Ефективність будівельного виробництва обумовлюється, перш за 

все, двома основними напрямами виробничо-господарської діяльності 

фірми, зокрема: 

 виконанням договірних обсягів будівельно-монтажних робіт 

(БМР); 

 забезпеченням високого рівня якості виконання БМР. 

Здійснення зазначених напрямів потребує відповідних витрат 

виробничих ресурсів. Разом з тим, управління процесом забезпечення 

якості економічними методами досліджено недостатньо. 

Зокрема, необхідно навчитись вимірювати рівень якості 

відповідними характеризуючими показниками, що дасть змогу перейти 

до їх планування. 

Це, в свою чергу, потребує структуризації витрат на забезпечення 

якості БМР. 
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Можна виділити наступні три основні категорії таких витрат, 

зокрема: 

 витрати попередження дефектів; 

 витрати контролю; 

 витрати браку. 

Витрати попередження дефектів виникають при намаганні 

гарантувати виконання бездефектних БМР. Досягненню цієї мети 

сприяють: 

 управління якістю; 

 планування рівня якості і його забезпечення; 

 реєстрація і аналіз браку; 

 устаткування для забезпечення якості; 

 навчання персоналу тощо. 

Витрати контролю пов’язані із визначенням відповідності 

виконаних БМР технічним умовам і стандартам. До них належать 

витрати: 

 на утримання лабораторії та інших служб, які здійснюють 

контроль якості робіт, прийомочний контроль і випробування; 

 на випробування з метою аналізу матеріалів; 

 на придбання і технічне обслуговування випробовуючого і 

контрольного обладнання тощо. 

Витрати браку – це витрати при наявності дефектів у виконанні 

окремих видів БМР, зокрема: 

 вартість використаних матеріальних та енергетичних ресурсів; 

 виправлення наявних дефектів і переробка окремих видів БМР; 

 додаткові витрати, пов’язані зі змінами в управлінні та 

плануванні; 

 можливе зниження цін в результаті рекламації; 

 довгострокові збитки через втрату репутації і майбутніх 

замовників тощо. 

Отримані результати структуризації підтверджують, що витрати на 

забезпечення якості в будівництві мають один з найвищих рівнів 

рентабельності, що складає більше 50 відсотків, тобто термін окупності 

таких витрат не більше 2 років. 
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УДК 60.003 

Л.В. Яковенко, 

аспірант 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОШТОРИСНОГО НОРМУВАННЯ І 

ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

1. Ціноутворення є найважливішим напрямом економічної 

роботи на підприємстві. Перед усіма підприємствами, комерційними та 

некомерційними організаціями постає завдання визначення цін на свої 

товари, роботи та послуги. Від правильності встановлення цін багато в 

чому залежать обсяг реалізації продукції, рентабельність виробництва, 

інші показники діяльності і, як наслідок, конкурентоспроможність 

підприємства. 

2. Ціноутворення – складний механізм кон'юнктури товарного 

ринку. У ціні відбивається вся система ціноутворюючих факторів: 

динаміка витрат, показників результатів праці, інфляції, співвідношення 

попиту і пропозиції, монополізація ринку тощо. 

3. Особливості ціноутворення в будівництві обумовлені 

специфікою будівельної продукції: її індивідуальністю, складністю, 

залежністю від природно-кліматичних умов, великим розміром витрат. 

4. Ціноутворення в будівництві має індивідуальний характер: 

ціна кожного виду будівельної продукції визначається на основі 

кошторису (калькуляції). У ціні враховується вплив природно-

кліматичних факторів, регіональних відмінностей в економічних умовах, 

особливості конкретних видів будівельної продукції. 

5. Рівень кошторисної вартості регулюється кошторисними 

нормами, які враховують усереднені умови і методи виконання робіт. 

Кошторисне нормування є самостійним важливим напрямком 

ціноутворення в будівництві. 

6. Кошторисна вартість будівництва є основою для визначення 

розміру інвестицій, фінансування будівництва, формування договірних 

цін на будівельну продукцію, розрахунків за виконані підрядні 

будівельно-монтажні роботи, ремонтно-будівельні роботи та ін., оплати 

витрат з придбання обладнання і доставки його до будівництва, а також 

відшкодування інших витрат, пов'язаних з будівництвом. Виходячи з 

кошторисної вартості і договірних цін на будівельну продукцію, 

ведеться облік та звітність, проводиться оцінка діяльності будівельно-

монтажних організацій і замовників, формується у встановленому 

порядку балансова вартість. 
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УДК 69.003 

О.Ю. Бєлєнкова, 

доцент 

Т.Ю. Цифра, 

старш. викладач 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦЙНІ ПРОДУКТИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Підготовка фахівців нового типу вимагає формування у них 

інтегрованих знань і вмінь, що, своєю чергою, зумовлює використання 

інтегративного підходу до форм і методів навчання. Для будівельної 

освіти, яка є чутливою до науково-технічних досягнень у сферах 

будівельних технологій і матеріалів, актуальною проблемою є 

підвищення ефективності навчання майбутніх фахівців, зокрема 

завдяки зближенню його навчальної та виробничої складових.  

Економічну інформацію та інструментарій її обробки майбутні 

фахівці з менеджменту вивчають у дисциплінах «Ціноутворення в 

будівництві», «Практикум складання кошторисної документації», 

«Спецкурс з економіки будівництва», в яких формуються знання і 

навички з методології проектування, організації та використання 

інформаційних технологій у веденні бухгалтерського обліку, складанні 

інвесторської кошторисної документації за допомогою програмних 

продуктів MS EXEL та ПК «Будівельні технології - Кошторис». 

Узагальнюючи досвід викладання, ми виокремили важливий аспект: 

викладач може виступати не в ролі розповсюджувача інформації (як це 

традиційно прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть 

колеги студента. Це викликає деякі позитивні моменти: студенти 

активно беруть участь у процесі навчання, навчаються самостійно 

мислити, пропонувати своє бачення, прогнозувати та моделювати 

окремі ситуації. Створення умов, сприятливих навчанню, стає 

можливим тоді, коли викладач і студент готові до розуміння та 

сприйняття змін, ініційованих інформатизацією освіти.  

До подальших напрямів дослідження відносимо вивчення впливу 

інтеграції методів навчання на розвиток професійної компетентності 

викладачів вищих технічних навчальних закладів, поширення 

авторських методик на більший спектр спеціальностей фахівців 

будівельного профілю, зокрема в підготовці бакалаврів за напрямом 

«Менеджмент та адміністрування». 
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УДК 69.003 

Л.В. Литвиненко, 

аспірант 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ОКРЕМИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

ЗА ФОРМАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА 

ЗАКОРДОННИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів свідчить, 

що питанню порівняння фінансової звітності українських будівельних 

підприємств у відповідності із міжнародними стандартами значної уваги 

не приділялося. При цьому, насамперед, слід з’ясувати, як 

узгоджуються складові окремих форм фінансової звітності за 

національними та міжнародними стандартами. 

2. Досліджено форми №1 «Баланс» складові власного і 

позикового капіталу, а також форми №2 «Звіт про фінансові 

результати» етапи розрахунку чистого прибутку 50-ти будівельних 

підприємств України та будівельних підприємств таких країн, як 

Німеччина, Франція, Швеція, Японія, Китай, Туреччина, Італія та ін. 

3. За результатами виявлено, що будівельні підприємства 

України чітко подають інформацію про фінансовий стан та результати 

діяльності за прийнятими формами балансу і звіту про фінансові 

результати. Натомість аналіз закордонних підприємств показав, що 

будівельні підприємства суворо фіксованої конкретної форми звітності 

(баланс, звіт про прибутки й збитки) не дотримуються. У вказаних 

формах зазначається мінімальний перелік з рекомендованих 

показників, які необхідно відобразити. Цей перелік може бути 

збільшений за рахунок додаткових статей, якщо керівництво 

підприємства вважає ці статті істотними для достовірного відображення 

фінансового стану. 

4. Аналіз і порівняння складових власного і позикового капіталу, 

розрахунок чистого прибутку за формами фінансової звітності дає 

змогу в подальшому на практиці об’єктивно зробити оцінку даних 

показників, а також отримати при цьому відповідні висновки і 

результати по українським будівельним підприємствам у порівнянні із 

закордонними. 
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УДК 334.716 +004.942 

С.І. Прокопчук, 

асистент 

КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОВИХ МЕТОДІВ 

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА 

Екстраполяція сучасних світових методів прогнозування 

банкрутства на українські реалії вимагає врахування наступних 

особливостей їх адаптації: відмінність в економічних умовах 

господарювання, в рівні оподаткування, стандартах ведення 

бухгалтерського обліку, структурі активів українських підприємств, рівні 

рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості українських 

підприємств, політичних та економічних ризиків. Методи 

дискримінантного аналізу, логіт, пробіт, множинна регресія потребують 

перерахування вагових коефіцієнтів в рівняннях моделей з 

урахуванням специфіки діяльності українських підприємств та умов 

господарювання. Цим шляхом пішли вчені при адаптації таких методів 

в Україні, Росії, Кореї та Мексиці тощо. Методи прогнозування 

банкрутства: аналіз виживаємості, теорія ентропії та методи штучного 

інтелекту, зокрема, нейронні мережі, карти Конохена, дерева рішень, 

імітаційні моделі, теорія розорення ігрока, теорія нечітких множин, 

метод опорних векторів можна без обмежень застосовувати в будь-якій 

країні, оскільки сутність методів дає змогу дослідникам створювати нові 

моделі, що максимально відповідають умовам даних конкретних задач, 

активно використовуючи комп’ютерні програми. В Україні та Росії діють 

державні нормативні методики оцінки фінансового стану підприємства, 

за якими можна розраховувати імовірність банкрутства. Ці методики 

базуються на методі аналізу коефіцієнтів, як на більш традиційному. 

Порівняно із сучасними методами прогнозування банкрутства 

вищезгадані державні нормативні методики мають ряд суттєвих 

зауважень: 1) В самій суті методу аналізу коефіцієнтів є 

недосконалості, що дають неповну, неточну інформацію про 

фінансовий стан підприємства, а отже, і спотворюють картину 

імовірного банкрутства: а) немає взаємозв’язків фінансових показників; 

б) невиправдано велика кількість показників, з різних економічних груп, 

більшість з яких дублюють один одного та схожі за економічним 

змістом; в) не розрахована питома вага та ступінь впливу фінансових 

показників на ризик банкрутства; г) відсутність єдиного інтегрального 

показника; д) немає єдиної шкали ризику банкрутства. 2) метод є 

трудомістким. Однозначний висновок щодо фінансового стану та 
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імовірності банкрутства може зробити лише висококваліфікований 

експерт, особливо в ситуаціях, коли показники фінансової діяльності 

вимірюються різноспрямовано. 3) метод не враховує змін 

бухгалтерських стандартів звітності. 4) метод не встигає за розвитком 

економіки, а отже, не враховує макроекономічні показники, зокрема 

ринкові індикатори. 5) метод неспроможний дати ранню діагностику 

банкрутства, оскільки є ретроспективним, тобто базується на 

фінансовій звітності підприємства за попередній період. 6) на відміну 

від ряду сучасних методів не враховує впливу людського капіталу на 

наслідки фінансової діяльності. Таким чином, державні нормативні 

методики оцінки фінансового стану підприємства є не тільки 

недосконалими, а й застарілими. Отже, потребують перегляду та 

оновлення. 

 

 

УДК 69.003  

Ю.О. Гриценко, 

доцент 

Т.Ю. Цифра, 

старш. викладач 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ 

ДОСТУПНОГО ЖИТЛА 

Будівництво як особливий вид економічної діяльності вважають 

важливим індикатором стабільності в державі. Житлове будівництво 

повинно стати одним із пріоритетних національних проектів. За 

допомогою державних ресурсів країна має стимулювати попит саме на 

недороге, доступне житло. 

Аналіз чинників, які впливають на розвиток будівництва 

доступного житла в Україні, показав, що найбільший вплив на цьому 

етапі розвитку економіки мають зовнішні фактори, а саме: інфляція; 

бюджетно-фінансова та податкова політика держави; наявність дієвих 

механізмів контролювання та регулювання за процесом виконання та 

фінансування державних соціальних програм; наявність органів 

державної влади, які б виступали гарантами для фінансових установ, 

що здійснюють кредитування будівництва; купівля муніципалітетами 

доступного житла чи самофінансування будівництва об’єктів 

доступного житла. Для розробки дієвих механізмів фінансування 

державних соціальних програм в Україні доцільно запровадити 

будівельно-ощадні каси. 
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Отримання максимально достовірної та об’єктивної інформації 

щодо вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального, 

поточного ремонтів та експлуатаційного утримання будинків і споруд, є 

головною задачею в системі ціноутворення в будівництві. Тому 

запорукою ефективного використання бюджетних коштів та оптимізації 

грошових потоків в будівельній галузі є удосконалення системи 

кошторисного ціноутворення. 

Нами визначено вплив питомих величин техніко-економічних 

показників на питому величину кошторисної вартості об’єктів 

будівництва доступного житла на стадії проектування (ескізний проект, 

проект) за допомогою регресійних моделей, що задовольняються 

точністю (середньоарифметична величина відхилень розрахункових 

величин від фактичних (за модулем) становить ∆=14,92%).  

Отримані результати свідчать про те, що складання кореляційно-

регресійних моделей кошторисної вартості об’єктів доступного житла за 

укрупненими показниками з врахуванням техніко-економічних 

показників можливі для практичного застосування. 

 

 

УДК 69.003:339.187.6 

В.І. Черненко, 

аспірант 

УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВИМ ПРОЦЕСОМ У БУДІВНИЦТВІ 

Одне з найважливіших питань у сфері лізингу в будівництві є 

необхідність удосконалення організації та механізмів функціонування 

лізингу в будівництві, а також розробки комплексної системи управління 

лізингом в будівництві, враховуючи особливості галузі. Лізинговий 

процес можна умовно показати як послідовну схему, що включає в себе 

9 стадій. 

На першому етапі будівельною компанією виконується аналіз 

наявного парку будівельних машин та механізмів.  

На другому етапі виконується визначення та формування 

оптимального складу парку машин. Завершенням цього етапу є 

висновки про оптимальний склад парку машин та визначення 

недостатніх засобів механізації необхідних для будівництва.  

На третьому етапі проводиться аналіз необхідності використання 

лізингу. Якщо будівельною компанією приймається рішення про 

придбання техніки, постає питання про вибір джерела фінансування 

операції: власні кошти; кредит; оренда; лізинг. 
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На четвертому етапі проводиться вибір лізингової компанії, 

виходячи з умов надання техніки в лізинг (термін договору, авансовий 

платіж, коефіцієнт подорожчання за рік та ін.) та наявності необхідної 

техніки. 

На п’ятому етапі проводиться вибір об’єкта лізингу на підставі 

попередньо сформованого оптимального складу парку машин, 

наявності у лізингодавця необхідної техніки та порівняння техніко-

економічних параметрів будівельних машин, що є в наявності. 

На шостому та сьомому етапах проводиться вибір схеми лізингу 

та оптимального виду лізингу згідно класифікаційних ознак. 

На восьмому етапі проводиться вибір форми лізингових платежів 

по чотирьом основним критеріям: по методу нарахування; по способу 

сплати; по періодичності сплати; по формі. 

На заключному етапі проводиться оцінка економічної 

ефективності лізингу та ухвалення рішення про укладання лізингового 

договору. 

Досягнення оптимальної побудови процедури лізингу в кінцевому 

результаті зводиться до ефективного управління економічної складової 

– величиною лізингових платежів і врахування інтересів всіх сторін 

лізингового процесу. 

 

 

УДК 69.003 

Р.Ф. Юрковський, 

аспірант 

ВПЛИВ ЗМІН ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Пройшов іспит першим звітним кварталом розділ ІІІ Нового 

Податкового Кодексу, який з першого квітня цього року регулює 

оподаткування прибутку підприємств. Практикуються в розумінні нових 

податкових норм не тільки підприємці, але і ті, для кого їх тлумачення 

та правильне застосування являється прямим обов’язком й службовою 

необхідністю – робітники податкових органів.  

2. Незважаючи на довге очікування самого Кодексу та час, 

відведений на його прочитання, до цієї своєї місії вони здалися не 

готовими. Так, як би хтось несподівано надав нові правила гри, а вони 

дуже ретельно намагаються ці правила застосувати, виходячи з 

власного розуміння службового обов’язку та фіскальних інтересів 

держави. 
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3. Не кожний вклад капіталу в підприємництво дає 

короткостроковий фінансовий результат у вигляді прибутку впродовж 

року. Чим більший масштаб бізнес-процесу, виробництва, тем більший 

обсяг капіталу вони потребують на першому, стартовому етапі, та й тим 

більш довгим є період повернення капіталу. Не уявляється, наскільки 

масштабними будуть збитки та на який період розтягнеться період 

«збитковості», якщо застосовувати положення Кодексу до будівництва 

основних фондів. 

4. Цікавими є не стільки проблемні положення безпосередньо 

Податкового Кодексу як такого, а особливості продемонстрованого 

податківцями творчого прочитання норм одної зі статей раніше 

згаданого розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств», який регулює 

питання обліку при визначенні об’єкта оподаткування податком на 

прибуток підприємств звітного періоду збитків попередніх періодів. 

Згідно з положеннями платник податків, що здійснює довгострокові 

вклади, поставлений в умови, що гірші у порівнянні з тими 

підприємцями, бізнес яких має короткий виробничий цикл, і має 

фактично втратити витрати, що понесені в попередніх періодах, 

назавжди, без можливості хоча б якось їх погасити за рахунок 

отриманого в майбутньому прибутку. 

Виходить, що вкладаючи капітал в такі необхідні для держави 

довгострокові інвестиційні проекти, підприємець програє у порівняні з 

популярним бізнесом, на кшталт «купив – продав – заробив». 

 

 

УДК 65.012:69  

Н. В. Цвалінська, 

аспірантка 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ФІРМ 

1. Сучасні будівельні фірми знаходяться під впливом чинників, що 

сприяють чи загрожують розвитку фірм, взаємозв’язки між ними та їх 

комбінація може суттєво змінювати стан фірми на ринку будівельних 

послуг (успішний → збитковий). Число чинників, що впливають на 

фірму поєднується у різноманітних варіантах один з одним, з’являються 

обмеження у процесі їх дослідження. Виникає проблема оцінки чинників 

розвитку, отже і проблема стратегічного управління чинниками. 

2. Формування, реалізація і оцінка стратегічного економічного 

потенціалу неможлива без використання сформованого управлінського 
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потенціалу, який означає, що управлінці узгоджують і керують усіма 

іншими складовими стратегічного економічного потенціалу. Отже 

управлінський потенціал є базою, невід’ємною складовою стратегічного 

економічного потенціалу будівельного підприємства. 

3. Якщо стратегічний економічний потенціал будівельної 

організації представити у вигляді функції, то цілеспрямована дія на 

складові потенціалу сприяє збільшенню величини самого потенціалу: 

СЕП=f(Xвп , Xфп , Xінтп , Xіннп), 

де СЕП – значення стратегічного економічного потенціалу будівельного 

підприємства; Xвп , Xфп , Xінтп , Xіннп – значення його вхідних величин 

(складових), тобто інтегральне визначення виробничого, фінансового, 

інтелектуального, інноваційного потенціалів відповідно. 

Приріст величини СЕП розраховується за формулою: 

ΔСЕП=∑
i= 1

n

Δf ( Ex
1
), i= 1 .. .n ,

 
де Ex1 – обсяг приросту і-ої складової стратегічного економічного 

потенціалу будівельної організації. 

Інструментарієм реалізації цих заходів є методи управління на 

основі техніко-економічного, фінансового, економіко-статистичного 

аналізу. Кінцевою метою заходів, спрямованих на зростання значень 

складових стратегічного потенціалу, є отримання реального 

економічного ефекту. 

 

 

УДК 69.003 

О.К. Шевчук, 

студент 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ 

Розглядаються життєві цикли розвитку бізнес-організацій. За 

класифікацією, розробленою Є. Ємельяновим та С. Поварніциною 

(Психологія бізнесу - М. 1998), компанії проходять чотири етапи. Етапи 

життєвого розвитку умовно позначені ―тусовка‖, ―механіка‖, ―цільове 

управління‖ і ―управління якістю‖. 

Етап ―тусовки”. 

Діяльність організації має переважно ―сімейний‖ або артільний 

характер (об’єднання друзів, родичів, знайомих, що вирішили зайнятись 

бізнесом). Ці люди збираються разом з метою досягнення своїх цілей 

шляхом створення спільного бізнесу. 
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Етап ―механіка‖. 

Спостерігається організаційна упорядкованість управління 

діяльністю (наявність штатного розкладу, посадових інструкцій, 

розпорядку дня тощо). 

Етап ―цільове управління‖. 

Базується на принципах управління проектами. Кожний підрозділ 

організації функціонує як самостійний господарюючий об’єкт. 

Етап ―управління якістю‖. 

Найвищий рівень розвитку організації в бізнесі – це рівень 

діяльності, при якому генеральною стратегією розвитку компанії є 

заволодіння стратегічними пріоритетами на ринку завдяки введенню 

власних стандартів якості. 

На всіх етапах організації проходять стадії формування та 

розвитку, стабілізації та стагнації, кризи.  

Організації, що здійснюють відповідні заходи, забезпечують 

власний подальший розвиток, – переходять на наступний етап, інші 

зникають. 

 

 

УДК 515.2 

О.С. Бойченко, 

здобувач 

РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ 

Прикладна геометрія – галузь науки та техніки, яка розробляє 

теоретичні основи та практичні методи геометричного моделювання 

об’єктів, явищ та процесів, тому застосовується в багатьох галузях 

народного господарства: судно-, автомобіле-, літакобудуванні, при 

проектуванні оболонок в архітектурі, створенні моделей робочих 

органів машин тощо. Однак постійна зміна ринкового середовища 

потребує нових системних рішень, розширення прикладних 

геометричних задач та реалізації методів геометричного моделювання, 

особливо наочної візуалізації, в нових сферах практичної роботи.  

Саме тому створення сучасних методів та моделей управління 

прибутковістю підприємств з використанням методів геометричного 

моделювання, що враховують принципи ринкової економіки і стратегії 

розвитку фінансових, матеріальних, трудових, технологічних та 

інформаційних ресурсів, дозволяють наочно представити отримані 

результати, що відкриє нові можливості для прогнозування та 

прийняття управлінських рішень. 
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Отже, поєднання методів математичного моделювання та 

апарату прикладної геометрії для вирішення управлінських задач являє 

собою синергетичне сполучення даних напрямків дослідження. Це 

дозволяє отримати комплексну візуальну модель з чіткою 

інформативною базою щодо необхідних ресурсів та отримуваного рівня 

прибутку. 
 

 

УДК 512.2 

О.А. Бондар, 

доцент 

СИСТЕМНИЙ ОПИС ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

Теорія систем дозволила з наукової точки зору розглядати 

проблему руху товару як комплексну, а різні підприємства, що беруть 

участь в русі товару, представляти у вигляді єдиної системи. Це 

привело до розуміння необхідності обліку і узгодження особливостей, 

інтересів, внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків усіх учасників ЛЦ. 

Теорія компромісів дозволила вибирати рішення, що скорочують 

загальні витрати або підвищують сумарний прибуток, незважаючи на 

збиток діяльності окремих підрозділів фірми або окремих підприємств-

учасників загального логістичного процесу – рівень розробки теорії 

логістичного управління. 

Етап інтеграції характеризується об'єднанням логістичних 

функцій фірми і її логістичних партнерів в так звану повну ЛЦ, 

включаючи закупівлю - виробництво - розподіл і продаж. 

Завдяки революції в інформаційних технологіях і змінам в 

економіці на цьому етапі стався феномен логістичного «підходу»: 

 ростом кваліфікації менеджерів в області логістики; 

 створенням на підприємствах консультативних відділів по 

проблемах логістики; 

 довгостроковим плануванням в області логістики; 

 централізацією фізичного розподілу; 

 різким скороченням запасів в ЛЦ; 

 чітким визначенням дійсних витрат розподілу; 

 визначенням і здійсненням заходів по зменшенню вартості 

просування МП до кінцевого споживача; 

 розвитком логістичного підходу в індустрії сервісних послуг; 

 передачею частини або усіх логістичних функцій конкретного 

підприємства спеціалізованим зовнішнім логістичним організаціям; 

 створенням міжнародних ЛС. 
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Логістичне управління стало здійснюється не за принципом 

безпосереднього реагування, а на основі довгострокового планування, 

а значить, моделювання та інтерпретації. 

 

 

УДК 515 

К.О. Лаврухіна, 

магістр 

МАРКЕТИНГОВІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В БУДІВНИЦТВІ 

Забезпечення якості будівельної продукції – це процес 

формування необхідних характеристик будівельної продукції при її 

створенні, а також підтримка цих характеристик при експлуатації 

закінченого об'єкта. Система забезпечення якості будівельної продукції 

– це сукупність елементів, які необхідно задіяти для будівництва об'єкта 

високої якості. 

Маркетингові системи – це сукупність якісних та кількісних 

показників управління. Геометричне моделювання – один з напрямків 

моделювання, що дозволяє наочно відстежити всі процеси в динаміці. 

Тому актуальним на сьогодні постає питання використання інструментів 

прикладної геометрії для управління якістю в будівництві. 

Сучасна ринкова економіка висуває принципово нові вимоги до 

якості житлових будівель. Якість є найефективнішим засобом 

задоволення вимог споживачів і одночасно з цим – зниження витрат 

виробництва. Тому в підвищенні рівня якості житла (будівельних 

матеріалів) стають зацікавленими не тільки споживачі, але і будівельна 

галузь в цілому. 

У зв'язку з цим актуальними стають дослідження, присвячені 

розробці методики створення системи забезпечення якості житла у 

будівельних організаціях і виявлення шляхів підвищення якості 

житлових будівель на ринку України. 

Поняття якості в будівництві визначено якістю будівельної 

продукції, яка являє собою сукупність властивостей закінченого 

будівельного об’єкта, що зумовлює здатність задовольняти вимоги 

споживача. 
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УДК 515.2 

О.А. Бондар, 

доцент 

К.О. Лаврухіна, 

магістр 

ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

СИСТЕМУПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В БУДІВНИЦТВІ 

Моделювання виступає практично єдиним інструментом 

дослідження складних систем. Аналітичні методи для вивчення 

реальних складних систем малоефективні, оскільки зі збільшенням 

складності системи виникає різке збільшення складності застосування 

таких методів навіть за наявності найшвидкодіючих комп’ютерів. 

Традиційний підхід підбору найбільш адекватного математичного 

описання об’єкту, що досліджується, і побудови на його основі 

моделюючого алгоритму неефективно для складних систем, оскільки: 

1. складні системи, як правило, складаються із різнорідних 

елементів, які можуть бути описані різнорідними математичними 

формалізмами; 

2. ми повинні вміти описувати механізм взаємодії елементів, що 

ускладнюється вказаною різнорідністю моделей цих елементів. Така 

складність згладжується в класі агрегатних систем, де задається 

універсальна схема опису складних систем замість множини типових 

схем. 

Маркетингові системи – це сукупність якісних та кількісних 

показників управління. Геометричне моделювання – один з напрямків 

моделювання, що дозволяє наочно відстежити всі процеси в динаміці. 

Тому актуальним на сьогодні постає питання використання інструментів 

прикладної геометрії для управління якістю в будівництві. 

У нашому випадку модель повинна відповідати сукупності 

чинників, містити в собі математичну точність та геометричну 

наглядність. Тому при дослідженні геометро-математично-економічно-

управлінських чинників об’єкту моделювання маркетингових систем 

виникла необхідність та доцільність побудови інтерпретаційної моделі 

управління якістю. 
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УДК 339.03:658.5 

Д.О. Приходько, 

доцент 

СУЧАСНІ АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ 

ПРОЕКТАМИ 

Успішне, безризикове використання ресурсів замовника в процесі 

будівництва та чіткого виконання девелоперської угоди потребує: 

- розробки нової номенклатури робіт для управління 

будівництвом на засадах девелопменту, в яких слід охопити всю 

тривалість циклу будівельного проекту, що відведена замовником 

девелоперу, в процесі започаткування проекту і сумісного узгодження 

плану інвестування → здача об’єкту в експлуатацію; 

- забезпечення багатокритеріальності при виборі варіантів  

РК ОТМ. 

З додержанням цих вимог розроблена ресурсно-календарна 

модель, яка призначена для інтеграції розрізнених робіт-вершин, по 

всім виконуваним БМР, та подальшого вибору, на багатокритеріальній 

основі, остаточного варіанту моделі управління будівельним проектом 

під керівництвом девелопера. 

Модель пропонує інноваційну номенклатуру робіт для управління 

будівництвом на засадах девелопменту в складі 16 стадій, які 

охоплюють всю тривалість циклу будівельного проекту, яка відведена 

замовником девелоперу: від започаткування проекту і сумісного 

узгодження плану інвестування до здачі об’єкту в експлуатацію. 

Розроблена модель призначена презентувати в розпорядження 

девелопера будівельного проекту сучасний аналітичний інструмент 

управління процесами будівництва, що в ролі стандартних елементів 

використовує тип сітьової моделі ―роботи-вершини‖ з принципово 

новим параметричним наповненням. 

Впровадження параметрів нового змісту розширюють межі 

застосування цього типу моделей для потреб планування девелопером 

процесів організації будівництва по роботам та виконавцям. Важливою 

складовою моделі та відображенням нової логіки підпорядкування 

окремих стадій та робіт підготовки будівництва є її графічна реалізація, 

а саме програмний модуль ―графічна модель‖ в складі створеного 

програмного комплексу. Інтеграція до складу параметрів 

стандартизованих графіків щільності розподілу інтенсивності виконання 

БМР та формалізація зв’язку вибору типу цього розподілу із підсумками 

оцінок, одержаних організаціями-виконавцями в процесі проведених 
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девелопером тендерів, значно зменшують організаційні та виробничо-

технологічні ризики впровадження будівельного проекту, що в цілому 

наближує процеси моделювання будівництва до реалій управління 

будівництва, створюють девелоперу будівельного проекту належну 

науково-аналітичну базу для вибору раціональних варіантів організації 

будівництва, для успішного, безпечного використання ресурсів 

замовника в процесі будівництва, забезпечення планових вимог щодо 

ритмічності будівництва та інших вимог замовника. 

 

 

УДК 69.003: 339.03 

Ю. Г.Семенець, 

студентка 

РИНОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

Іпотека як сукупність економіко-правових відносин є лише 

частиною фінансово-економічної сутності іпотечного кредитування. Сам 

же іпотечний ринок виникає не з появою іпотеки як застави нерухомості, 

а з появою іпотечного капіталу, та в умовах подальшого розвитку 

товарно-грошових відносин перетворюється в особливу сферу 

фінансових відносин. 

Серед основних проблем, які стримують зростання іпотечного 

ринку в Україні та забезпечення населення доступним житлом, є: 

• відсутність гарантійних фондів іпотечного страхування;  

• неспроможність банківської системи працювати за 

міжнародними схемами реінвестування;  

• недовіра населення до українських банків; 

• відсутність розуміння населенням процесів іпотечного 

фінансування; 

• наявність інших, більш прибуткових напрямків діяльності; 

• відсутність принципових засад, що повинні визначати правове 

регулювання іпотеки; 

• наявність на ринку іпотечного кредитування універсальних 

банків замість спеціалізованих (як у розвинених країнах). 

Для вирішення цих проблем потрібно: забезпечити державну 

підтримку іпотечного кредитування впровадженням державних 

гарантій іпотечних зобов’язань фізичних осіб Державною іпотечною 

установою; фінансові компенсації іпотечним банкам частини плати за 

користування кредитом за пільговою процентною ставкою; надання 
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окремим споживачам субсидії для сплати першого внеску або частини 

іпотечного кредиту на придбання житла. Все це може стати надійним 

засобом залучення як заощаджень населення, так і потенційних 

інвесторів для кредитування житлового будівництва.  

Перевагами залучення фінансових ресурсів через іпотечне 

кредитування є те, що цей процес дозволить вирішити цілий ряд 

соціально-економічних проблем суспільства. По-перше, воно 

забезпечить розвиток довгострокового житлового будівництва. По-

друге, вирішить проблему кредитування підприємств агропромислового 

комплексу. По-третє, розвиток іпотечного кредитування сприяє 

реформуванню економіки держави загалом. 

Таким чином, іпотечний кредит у перспективі може стати 

надійним засобом залучення внутрішніх інвестицій для зведення житла 

в масових обсягах у містах і селах України. Вкладення коштів у 

нерухомість завжди було і є одним із самих надійних шляхів не тільки їх 

збереження, але й примноження. Іпотечне кредитування житлового 

будівництва представлятиме безумовний інтерес для потенційних 

інвесторів. 

 

 

УДК 330. 322 

Р.Ю. Тормосов, 

доцент 

І.І. Степаненко, 

аспірант 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ЯК 

ОСНОВНИЙ УЧАСНИК ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В 

ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ 

Україна має одну з найбільш енергоємних економік у світі. Сектор 

житлово-комунального господарства (ЖКГ) в Україні споживає 44% всіх 

енергоресурсів країни. Рівень забезпечення України власним 

«блакитним» паливом становить лише 37%, решта – експорт із Росії та 

Туркменістану. На опалення житлового фонду щорічно витрачається 

понад 70 млн. т.у.п., тобто на одного мешканця припадає 1,4 т.у.п., що 

вдвічі більше ніж у країнах ЄС. Лише 6% всього житлового фонду 

України побудовано після 1991 року та має більш-менш пристойні 

характеристики енергоефективності. Майже 50% житла можна віднести 

до житла з низькими енергозберігаючими характеристиками, більшість 
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якого в народі зветься «хрущовками». У всіх цих будинках надзвичайно 

неефективно використовується теплова енергія. 

Ефективне управління житловим фондом можна забезпечити 

через проведення сталої фінансово-економічної політики в галузі 

управління житловим фондом, формування «ефективного» власника 

житла і розвиток ринкових відносин та бізнесу в сфері управління 

житловим фондом. З огляду на те, що в Україні відсутні заможні 

власники житла, які були б зацікавлені в економії енергоресурсів, а 

власники окремих квартир, маючи різноманітні пільги з оплати житлово-

комунальних послуг та систему дотацій, теж не виявляють 

зацікавленості, то єдиним інструментом, що поєднує інтереси 

представників цих категорій, є об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ).  

У 2002 році прийнято закон України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Згідно з цим Законом ОСББ 

– це юридична особа, створена власниками для сприяння 

використанню їхнього власного майна та управління, утримання та 

використання неподільного та загального майна. Членами ОСББ 

можуть бути власники квартир та нежитлових приміщень у будинку, а 

саме: фізичні особи, юридичні особи, територіальна громада, держава. 

Закони України "Про власність" та "Про приватизацію державного 

житлового фонду" виділили квартиру як окремий самостійний об'єкт 

права власності. Ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного 

житлового фонду" та ст.382 ЦКУ визначили, що власники квартир у 

багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна: 

допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання та елементів 

зовнішнього благоустрою. 

Згідно зі ст. 369 Цивільного кодексу України (ЦКУ) володіння, 

користування і розпорядження спільним майном багатоквартирного 

будинку повинне здійснюватися за спільною згодою всіх співвласників 

(100% згода). Але на практиці 100% згоди практично неможливо 

досягти навіть у невеликих будинках. Тому ОСББ є ефективним 

механізмом прийняття рішень в умовах спільної власності. Відповідно 

до пункту 5.3 Типового статуту рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували не менше як 2/3 голосів присутніх на загальних 

зборах членів. Якщо вирішуються найважливіші питання, то відповідно 

до пункту 5.5 Типового статуту вимагається більшість у 3/4 голосів. 

Отже, ОСББ є єдиним на сьогоднішній день можливим механізмом 

спільного вирішення зазначених задач, який дозволяє співвласникам 
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прийняти рішення за відсутності 100% згоди. 

ОСББ як «ефективний» власник житла є основною рушійною 

силою у вирішенні проблеми енергозбереження через розвиток 

ринкового конкурентного середовища у сфері житлово-комунального 

господарства. 

 

 

УДК 339.03:658.015 

Ю.А. Чуприна, 

аспірант 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

ДЛЯ АДАПТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДО 

ЄВРОСТАНДАРТІВ 

Здійснене в даній роботі організаційне проектування слід 

розглядати як організаційне забезпечення розробленого науково-

методологічного комплексу, в якому враховано новітні тенденції 

розвитку механізмів організації будівництва. 

Завдання на проектування ОСУ є первинним документом для 

розробки загального проекту ОСУ. До складу завдання на організацію 

проектування рекомендується включати обґрунтування для 

проектування ОСУ, вимоги до майбутньої організаційної системи, 

вимоги до системи управління, попередні техніко-економічні розрахунки 

функціонування системи, що проектується. Організаційний загальний 

проект ОСУ розробляється на підставі затвердженого завдання на 

проектування. До складу організаційного загального проекту (ОЗП) 

входить розробка підсистем управління (функціональної, лінійної, 

цільових тощо),схема виробничої структури, що проектується, схема 

апарату управління, пояснювальна записка до проекту, попередні 

розрахунки очікуваного економічного ефекту. 

Після експертизи та затвердження загального проекту ОСУ 

приступають до розробки організаційного робочого проекту (ОРП). 

Мета робочого проекту — розробка конкретної документації, яка 

необхідна для впровадження та забезпечення нормального 

функціонування ОСУ. Робоча документація має деталізувати загальні 

проектні рішення. 

Після затвердження робочої документації переходять до етапу 

впровадження проекту ОСУ. На цьому етапі визначаються джерела 

фінансування проекту створення ОСУ, провадиться матеріально-

технічна підготовка, що може передбачати придбання технічних засобів 
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управління, продуктів інформаційного забезпечення систем управління, 

а також оргтехніки, обладнання тощо. Водночас провадиться 

соціально-психологічна підготовка персоналу, що має бути спрямована 

на роз'яснення цілей та місії організації, створення організаційної 

культури, очікуваної ефективності впровадженого проекту, вирішення 

соціальних проблем. 

 

 

УДК 339.03:658.5 

Т.С. Шаляпіна, 

здобувач 

В.О. Поколенко, 

професор 

СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ – ШЛЯХ ДО 

ЄВРОСТАНДАРТІВ БУДІВНИЦТВА 

Здійснене в даній роботі організаційне проектування слід 

розглядати як організаційне забезпечення розробленого науково-

методологічного комплексу. При цьому враховано новітні тенденції 

розвитку механізмів організації будівництва.  

Завдання на проектування ОСУ є первинним документом для 

розробки загального проекту ОСУ. До складу завдання на організацію 

проектування рекомендується включати обґрунтування для 

проектування ОСУ, мету розробки проекту ОСУ, вимоги до майбутньої 

організаційної системи, вимоги до системи управління, попередні 

техніко-економічні розрахунки функціонування системи, що 

проектується. 

Організаційний загальний проект ОСУ розробляється на підставі 

затвердженого завдання на проектування. До складу організаційного 

загального проекту (ОЗП) входить розробка підсистем управління 

(функціональної, лінійної, цільових тощо), схема виробничої структури, 

що проектується, схема апарату управління, пояснювальна записка до 

проекту, попередні розрахунки очікуваного економічного ефекту.  

Розроблений варіант ОСУ належним чином забезпечує 

організаційно-технологічне моделювання та ресурсно-календарне 

планування процесів спорудження будівельних об’єктів на 

альтернативній основі, правовий супровід проекту, раціональну 

взаємодію з центральними та місцевими органами нагляду, оперативне 

управління будівельними проектами з додержанням їх запланованих 

параметрів та узгодження інтересів і дій всіх організацій-учасників. 
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Запропонований варіант структури, як засвідчили результати його 

впровадження в практику діяльності будівельної компанії, є повністю 

узгодженим зі специфікою операційної діяльності будівельно-

інжинірингової фірми як центру управління ресурсами інвестора та 

регулювання бізнес-процесів при зведенні об’єктів. 

 

 

УДК 69:334.72 

А.В. Шпаков, 

доцент 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПУЛУ 

ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ 

Актуальною проблемою сучасного будівельного виробництва є 

створення системи відбору виконавців будівельно-монтажних робіт 

(БМР) для реалізації інвестиційно-будівельних проектів, особливо при 

значному масштабі робіт та різноманітності технологій, що 

використовуються на об’єктах будівництва. Існує багато 

класифікаційно-оцінювальних рішень, які запропоновані вітчизняними 

та закордонними науковцями у своїх роботах, але в основному вони, 

так би мовити, працюють з наявним матеріалом, тобто розробляють 

тільки оціночний апарат відбору виконавців, залишаючи нерозглянутим 

цілий пласт організаційних, технологічних та методичних аспектів цієї 

проблеми. 

Сутність альтернативного пулу виконавців БМР – це формування 

групи однорідних за функціями та принципами побудови будівельних 

організацій, членів асоціації, які пройшли попередній відбір на стадії 

створення асоціації та зазнали певної реструктуризації для 

відповідності її стандартам. Це дозволяє використовувати 

«револьверні» заміни виконавців у випадку форс-мажорних обставин 

при виконанні БМР. Завдяки цьому створюються умови для збереження 

ритмічності БМР та витримування строків будівництва. 

Головною відмінністю методики відбору виконавців будівельних 

проектів є використання не тільки їх функціональних ознак, але і 

врахування морфологічних, тобто пов’язаних з їх внутрішньою 

структурою та методами управління, які в них застосовані. 

Організаційний аспект проблеми створення системи відбору виконавців 

будівельно-монтажних робіт (БМР) полягає у створенні механізмів 

узгодження інтересів членів асоціації, створенні стійкої моделі взаємодії 

з розробкою стандартів будівельної асоціації. 
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Технологічний аспект проблеми полягає в максимізації рівня 

спеціалізації виконавців БМР з одночасним подрібненням комплексів 

робіт до окремих процесів, що надає можливість стандартизувати 

склад робочих бригад та їх інструментальне оснащення. В той же час 

створюються сприятливі умови для впровадження виробництва 

конвеєрного типу, що при відповідному ступені спеціалізації позитивно 

вплине на якість виконання БМР. Але при цьому виникає інша 

проблема, яка формує подальший перелік організаційно-технологічних 

завдань: 

 визначення оптимального співвідношення між спеціалізацією 

будівельної організації-виконавця та рівнем її ринкової адаптивності та 

конкурентоспроможності; 

 формування оптимальної структури робочих бригад 

організацій виконавців по будівельних процесах; 

 економічне обґрунтування взаємовідносин між членами 

будівельної асоціації; 

 створення математичної моделі узгодження вищезгаданих 

параметрів для формування ефективної системи управління асоціацією 

та визначення життєздатності запропонованих організаційно-

технологічних заходів. 

Додатковим виходом утворення розглянутої системи буде 

зниження організаційних ризиків реалізації інвестиційно-будівельних 

проектів, що теж є одним з важливих питань, від вирішення якого 

залежить досягнення будівельно-інвестиційним проектом своїх цілей з 

максимальною ефективністю. 

 

 

УДК [65.012.72+006.072+51-74]:69 

М.О. Долінін, 

аспірант 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЦІЛЕЙ В СФЕРІ ЯКОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Створення системи управління якістю на підприємстві будівельної 

галузі слід розглядати як унікальний процес, що виконується для 

досягнення певних цілей. Одним з важливих моментів розробки, 

впровадження та підтримки системи якості є формування політики та 

цілей в сфері якості. 

Політика і цілі в області якості встановлюються, щоб служити 

орієнтиром для організації. Цілі в сфері якості мають бути погоджені з 
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політикою в області якості, а результати мають бути вимірними. 

Особливістю формування цілей є встановлення показників, що 

впливають на досягнення цілей, а також доцільно встановлювати межі 

цих показників. Тобто в період формування політики та цілей в області 

якості на майбутній період (наприклад, план на наступний рік) 

необхідно заздалегідь визначити межі показників, яких планує досягти 

підприємство. 

З метою аналізу впливу цілей в сфері якості на діяльність 

будівельного підприємства передбачається розробка процедури оцінки 

показників цілей у сфері якості та визначення їх впливу на діяльність 

підприємств будівельної галузі. 

Пропонується використання кореляційно-регресійного аналізу з 

метою визначення залежностей між результуючим показником 

(наприклад, обсягом виконаних будівельних робіт) та факторними 

ознаками, тобто цілями у сфері якості. Для цього було проаналізовано 

дані статистичних даних щодо діяльності підприємств будівельної 

галузі в Київській області в 2006-2009 рр. 

В результаті дослідження встановлено, що існує досить тісний 

зв’язок обсягів виконаних будівельних робіт з вибраними для аналізу 

показниками цілей у сфері якості. У свою чергу в результаті 

регресійного аналізу визначено, що, наприклад, зі збільшенням 

кількості найманих працівників на одного працівника обсяг виконаних 

будівельних робіт зростав. 

Таким чином, можна стверджувати, що показники цілей у сфері 

якості мають певний вплив на результуючу діяльність будівельного 

підприємства. Так, зі збільшенням одного показника обсяг робіт може 

зростати, а при збільшенні іншого – може знизитись. 

Отже, доцільно застосовувати методику аналізу впливу цих змін. 

Крім того, важливо визначати межі показників та встановлювати їх 

виходячи з показників діяльності будівельного підприємства. 
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УДК [65.012.72+006.072+51-74]:69 

І.І. Зелінська, 

аспірант 

ОЦІНКА ВАЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАПОБІЖНИХ ТА 

КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Метою роботи є визначення залежності обсягу виконаних 

будівельних робіт та реалізованої будівельної продукції від впливу 

факторів, що є головними для впровадження запобіжних дій, а також 

аналіз впливу таких факторів. Дослідження процесу формування 

критеріїв для прийняття рішення про здійснення запобіжних дій у сфері 

якості будівельної організації дозволило виділити такі фактори, які, на 

думку експертів, є головними (див. таблицю). Слід зазначити, що 

введення в аналіз великого числа факторів не є доцільним. Необхідно 

зробити добір порівняно невеликого числа факторів, що носять 

характер основних. Введення в аналіз додаткових факторів може іноді 

не прояснити картину зв’язків власне між факторами та їх зв’язків з 

результуючим показником, а навпаки, заплутати її. 

Таблиця 

Показник та фактори впливу 

№ п/п Позначення Назва Од. вим. 

1 2 3 4 

1 Х 
Операційні витрати з реалізованої продукції 

(робіт, послуг) 
млн грн 

2 Z Втрати робочого часу години 

3 У 
Обсяг виконаних будівельних робіт, послуг 

та реалізованої будівельної продукції 
млн грн 

 

Тож в результаті аналізу впливу двох факторів на обсяг робіт 

будівельних організацій Київської області в 2006-2009 рр. було 

встановлено, що перш за все самі фактори перебувають у 

кореляційному зв’язку між собою. Фактично при парній кореляції дія 

кожного з факторів зменшувалась під впливом на даний фактор іншого 

фактора. Проте при здійсненні множинної кореляції та розв’язанні 

рівняння методом найменших квадратів фактори виявились 

декорельованими і вплив кожного з них на величину обсягу робіт зміг 

проявитися у більшій мірі. Таким чином, застосувавши часткову 

кореляцію, було встановлено величину впливу факторів на обсяг робіт 
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будівельних підприємств. Тож зі збільшенням кількості втрачених годин 

на одну годину обсяг робіт зменшувався у середньому на 

6,838 млн грн. І відповідно при збільшенні операційних витрат на 

1 млн грн обсяг робіт збільшується на 1,2226 млн грн. 

 

 

УДК 69.003 

О.М. Карпович, 

аспірант 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Вирішальний вплив науково-технічного прогресу (далі – НТП) на 

економічний і соціальний розвиток пояснюється тим, що:  

по-перше, використання у виробництві нової техніки, технології та 

інформаційних систем стає провідним фактором зростання 

продуктивності економічних ресурсів;  

по-друге, НТП позитивно впливає на вдосконалення структури 

економіки, зменшуючи у складі витрат на виробництво питому вагу 

живої праці з одночасним збільшенням питомої ваги засобів і предметів 

праці; 

по-третє, застосування новітньої техніки і технології виробництва 

забезпечує підвищення якості продукції (послуг). 

Узагальнення історичного досвіду різних країн переконливо 

доводить, що НТП є внутрішнім фактором розвитку економіки і 

характеризується органічним впливом науки і техніки на розвиток 

виробництва.  

Досягнення цілей і завдань науково-технічної політики 

здійснюється державою через застосування конкретних методів. За 

формою впливу весь арсенал цих методів поділяється на дві групи: 

методи прямого та методи непрямого регулювання. 

Державні науково-технічні програми є одним із методів 

планування науково-технічного розвитку. Вони мають індикативний 

характер, включають планові завдання державним установам, 

замовлення приватним науково-дослідним і проектним організаціям, а 

також прогнози розвитку наукових досліджень і проектних робіт у 

приватному секторі економіки. 

Важливим методом реалізації науково-технічної політики є 

формування та заохочення науково-технічних кадрів.  

Кінцевим результатом упровадження досягнень НТП є інновації. 

Вони здійснюються з метою отримання економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного або іншого ефекту. 
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Державна інноваційна політика здійснюється за такими 

напрямами: сприяння зростанню інноваційної активності; орієнтація на 

пріоритетну підтримку інновацій, які складають основу сучасного 

технологічного прогресу; узгодження державної інноваційної політики з 

ефективним функціонуванням конкуренції в інноваційній діяльності, 

захистом інтелектуальної власності; сприяння регіональному розвитку 

інноваційної діяльності, міжрегіональному і міжнародному трансферту 

технологій, міжнародному інвестиційному співробітництву, захист 

інтересів національного інноваційного підприємництва. 

 

 

Г.В. Сліпенчук, 

аспірантка 

ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В БУДІВНИЦТВІ 

Не підлягає сумніву теза про те, що визначну роль в забезпеченні 

якості будь-якої продукції, в тому числі і у будівництві, відіграє персонал 

підприємства, як той, що безпосередньо виготовляє продукцію, так і 

той, що здійснює процес управління виробництвом.  

Останнім часом проблема забезпечення якості виконання 

будівельно-монтажних робіт постає все частіше. Зарубіжний досвід 

свідчить про те, що одним із інструментів вирішення цієї проблеми є 

запровадження системи персональної сертифікації працівників. 

Причому така система, на наш погляд, має включати сертифікацію як 

фахівців, які виконують проектування об'єктів будівництва, так і 

спеціалістів, які безпосередньо зайняті на виконанні будівельно-

монтажних робіт. 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначено, що відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), 

пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, проходять професійну 

атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної 

атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Відповідною Постановою Кабінету Міністрів від 23.05.2011 року 

визначено, що відповідальними виконавцями окремих видів робіт 

(послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури є архітектор, 

інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт. 

Постановою передбачено, що сертифікація зазначених 

відповідальних виконавців здійснюється за такими видами робіт 

(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури: 
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- розроблення містобудівної документації; 

- архітектурне та інженерно-будівельне проектування; 

- експертиза та обстеження у будівництві; 

- технічний нагляд; 

- інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині 

координації дій всіх учасників будівництва. 

Таким чином, власне виробничий персонал залишився поза 

зоною сертифікації, в той час як якість виконання будівельно-

монтажних робіт, на нашу думку, забезпечується в першу чергу саме 

виробничим персоналом будівельної організації. 

Отже, на нашу думку, процес формування системи сертифікації 

персоналу будівельної галузі має охопити і безпосередньо виробничу 

ланку, а саме виконробів та робітників. Безумовно, така сертифікація 

має здійснюватись за спеціалізацією. 

 

 

УДК 624.05 

В.В. Титок, 

старш. викладач 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БУДІВНИЦТВІ 

Заохочення використання енергозберігаючих технологій потребує 

комплексного підходу, де нарівні зі створенням законодавчих норм 

необхідно враховувати економічні інтереси власників житла й 

інвесторів. При розробці механізмів економічного стимулювання 

власників житла й інвесторів доцільно орієнтуватися на досвід 

розвинених країн у цій сфері. Зокрема, до ефективних стимулюючих 

факторів належить право користування податковими пільгами, 

позиками зі зниженими процентними ставками, а також право на 

одержання субсидій, що частково покривають витрати на 

впровадження енергозберігаючих технологій. Також в країнах Європи й 

США діють законодавчі норми, що встановлюють жорсткі стандарти 

енергоспоживання для нових будинків, системи контролю 

енергоефективності й залучення до відповідальності за порушення цих 

норм. 

У той же час, досить результативними можуть бути й інші заходи, 

наприклад, застосування енергетичними компаніями тарифної сітки, що 

передбачає пільги на оплату енергії для будинків з низьким 

енергоспоживанням. Не менш важливим для стимулювання 
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впровадження енергозберігаючих технологій у будівництво є всебічне 

інформування власників житла про важливість економії енергетичних 

ресурсів, опис економічної вигоди від впровадження енергозберігаючих 

технологій.  

В Україні є спроби активного використання енергозберігаючих 

технологій, причому споживач найчастіше активніше за продавця. Це 

значить, що попит випереджає пропозицію навіть у питанні теоретичної 

підготовленості й бажання застосовувати сучасні технології 

енергозбереження. Як і раніше, основними двигунами «прогресивного» 

попиту є приватні забудовники (приблизно 75-80%). Будівельним же 

компаніям невигідно використовувати сучасні технології тепло-, шумо-, і 

гідроізоляції. У них головний інтерес – збільшити рамки маржі між 

витратами, закладеними в будівництво, і отриманим результатом. 

Адже ніякої особливої специфіки в самому зведенні 

енергоефективного будинку немає. Специфіка починається в період 

після введення об’єкта в експлуатацію, коли починають нараховуватися 

експлуатаційні витрати. У цьому і є головна фішка застосування 

енергозберігаючих технологій, саме до цього й прагнуть у багатьох 

західних країнах – до мінімізації, зниження енерговитрат у період 

експлуатації будинків. 

 

 

УДК 693.546 

Д.В. Казимір, 

аспірант 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БУДІВНИЦТВА  

В ІСНУЮЧІЙ ЗАБУДОВІ 

Характерною рисою сучасного містобудування є зведення нових 

будівель та споруд в умовах історично сформованої забудови, що 

пояснюється постійно високим попитом на нерухомість в освоєних та 

близьких до центру районах.  

Будівництво в щільній забудові має свої особливості, що не 

характерні для будівництва в звичайних умовах, а їх успішна реалізація 

спрямована на збереження прилеглих будівель, пам’яток архітектури та 

історії; забезпечення нормальних умов проживання та праці мешканців 

у розташованих поруч будинках.  

Головною проблемою є зростання трудомісткості та собівартості 

загальнобудівельних та будівельно-монтажних робіт, особливо при 

зведенні підземних конструкцій. 
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Зарубіжний досвід зведення будівель в існуючій забудові 

зіставний з аналогічними виробничими ситуаціями на вітчизняних 

будівельних майданчиках. 

Кількість наукових праць з питання, що розглядається, невелика, 

оскільки зацікавилися ним в останні роки. 

Актуальним є питання розробки раціональних методів та 

технологічних рішень виконання будівельних процесів, параметри яких 

сформовані з урахуванням специфічних факторів будівництва та 

будівельно-технологічних рішень об`єктів, що споруджуються, та поруч 

розташованих. 

 

 

УДК 693.546 

Я.Б. Тугай, 

асистент 

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З ДЕМОНТАЖУ  

БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ 

Вибір раціональних технологічних рішень з демонтажу будинків 

перших масових серій залежить від конструктивних, об’ємно-

планувальних, технологічних і організаційних особливостей та 

технічного стану будинків перших років індустріального домобудування. 

Ці характеристики можна виділити як групи факторів. Вони 

впливатимуть на вибір раціональних методів демонтажу будинків 

перших масових серій та на визначення найбільш ефективних засобів 

механізації. 

Для визначення ступеню впливу факторів на вибір технологічних 

рішень з демонтажу будинків перших масових серій доцільно 

використати метод експертного оцінювання (ранжирування). 

Експертна оцінка полягає в опитуванні спеціалістів-експертів 

відносно досліджуваного питання з установленням їх відносної 

значущості, тобто з ранжируванням об’єктів. 

Виконується експертне опитування в два етапи, для кожного з 

яких обираються дві групи експертів з високими рівнями компетентності 

у складі восьми чоловік в кожній групі. Завдяки їм формуються ранги 

спочатку груп факторів, а згодом і ранги самих факторів. Ранжирування 

передбачає в подальшому обробку інформації з допомогою матриці 

рангів та отримання результатів у вигляді гістограм.  

Такий метод дає змогу виділити найбільш впливові фактори, та 

відкинути ті, що мають меншу степінь впливу. Це дозволить розробити 
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та обґрунтувати вибір раціональних технологічних рішень з демонтажу 

будинків перших масових серій в умовах міської забудови. 

При виконанні експертного опитування визначаються статистичні 

параметри, які вказують на ступінь узгодженості між поглядами окремих 

експертів, що вкаже на правильність використання такого методу 

опитування. 

 

 

УДК  624.728 

А.С. Голядинець, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗВЕДЕННЯ 

МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Моделювання – це процес створення моделі, а модель – засіб та 

форма дослідження. 

Моделювання проводилося для влаштування монолітних 

залізобетонних конструкцій. Принципова схема дослідження 

залізобетонних монолітних конструкцій подана на рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Схема дослідження залізобетонних монолітних конструкцій 

 

За цією схемою цей процес моделювання має такі особливості: 

1. Технологічне моделювання – формування технологічної 

структури будівельного процесу, розробка алгоритмів за складовими 

комплексного процесу, вибір ведучого процесу. 

2. Технічне моделювання – орієнтовний добір комплектів машин 

та механізмів, залежно від виду та обсягу монолітних залізобетонних 

конструкцій за складовими комплексного процесу. 

3. Математичне моделювання – полягає у визначенні обсягів 

робіт, витрат праці по складових комплексного процесу і процесу в 

цілому з урахуванням і зазначенням ведучого процесу, визначення 

тривалості складових та загальної тривалості всього процесу, які 

враховує вплив зовнішнього середовища та технологічні властивості 

матеріалу, що використовуються при влаштуванні конструкції. 
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4. Графічне моделювання – складання графіків виконання 

комплексного процесу в цілому, які базуються на обраних машинах і 

механізмах та технологічних схемах виконання робіт за складовими 

комплексного процесу. 

5. Економічне моделювання – обґрунтування та вибір і 

обрахування раціональної технології влаштування конструкцій за 

комплексними процесами в конкретних умовах будівництва. 

6. Висновок – оформлення прийняття рішень для конкретних 

умов. 

 

УДК 693.61: 69.059.25 

І.М. Уманець, 

асистент 

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ САНУВАЛЬНОЇ ПЕРЛІТОВОЇ 

ШТУКАТУРКИ 

Процес улаштування санувальної перлітової штукатурки 

складається з наступних робочих операцій: вимірювання вологості 

цегляної кладки; зволоження поверхні водою; нанесення контактного 

шару; нанесення соленакопичувального шару; розрівнювання розчину; 

обробка затужавілого шару; нанесення випаровувального шару; 

затирання поверхні. 

Товщина контактного шару санувальної штукатурки повинна бути 

5 мм, соленакопичувального шару 20 мм і випаровувального – 10 мм. 

До підготовки основи входить: очищення цегляної кладки від 

напливів розчину та кристалів солей; очищення швів на глибину 2 см; 

видалення штукатурки на 80 см дальше видимої межі її пошкоджень. 

Розчинну суміш контактного шару рухомістю 11 см накидають 

кельмою з рівномірним вкриванням 50% площі основи. 

Розчинну суміш соленакопичувального та випаровувального 

шарів рухомістю 8,5 см осадки конуса накидають малими порціями 

специфічно легким рухом кельми з сокола на поверхню стіни. Пропуски 

в нанесеному шарові штукатурки легенько закидають кельмою. 

Розрівнюють накиданий шар легким рухом полутера зі зрізанням 

виступаючого матеріалу. Через 1 – 1,5 год. після нанесення 

соленакопичувального шару гребінкою в горизонтальному напрямку 

створюють йому шерехату поверхню. 

Технологічна перерва між нанесенням контактного та 

соленакопичувального шарів становить 4 години, а перед 

влаштуванням випаровувального шару 2 – 48 годин. 
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Після нанесення випаровувального шару поверхню затирають 

теркою легкими коловими рухами або врозгін. Для уникнення 

ущільнення штукатурки зрізаний розчин з поверхні полотна терки 

знімають. 

 

 

УДК 693.61:69.059.25 

О.С. Молодід, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЦЕМЕНТНОЇ ШТУКАТУРКИ 

За тривалий час існування мурованих архітектурних пам’яток в 

конструкціях їх стін накопичилося багато вологи та солей. 

Реставраційні штукатурки спрямовані на відновлення вже непридатних 

історичних штукатурок і в конкретному випадку повинні мати санувальні 

властивості, для знесолення конструкцій стін та випаровування 

надлишкової вологи.  

Сучасні європейські та вітчизняні нормативні документи до 

реставраційних штукатурок рекомендують виконувати тришарову 

конструкцію штукатурки. Така конструкція повинна складатися з 

адгезивного шару, соленакопичувального та випаровувального. 

Адгезивний шар слугує для надійного зчеплення соленакопичувального 

шару зі стіною. Соленакопичувальний шар спрямований на утримання в 

собі солей, тому він повинен мати пористість більшу за 45%. 

Призначення випаровувального шару – не пропускати вологу ззовні і 

випаровувати вологу, яка накопичилась у конструкціях, тому він 

повинен мати понижену капілярну проникність. 

Пробними експериментами встановлено, що улаштування 

штукатурки за традиційними технологіями знижує пористість до 34,4%, 

що нижче потрібного значення майже на 11% для 

соленакопичувального шару реставраційної штукатурки. Експерименти, 

в яких зразки відливали в опалубку, мають пористість 46,5%, яка 

задовольняє вимогам. Тому було вирішено виконувати одношарову 

штукатурку, відливаючи її в опалубку.  

Передбачено, що просочення поверхні готової одношарової 

штукатурки гідрофобним розчином на 5 мм дасть змогу умовно 

розділити її на соленакопичувальний шар та випаровувальний. Таким 

чином, при загальній товщині штукатурного шару 30 мм отримаємо 

5 мм випаровувального шару та 25 мм соленакопичувального. Наразі 

час продовжуються експерименти з виявлення потреби в адгезивному 

шарі. 
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УДК 65.015.13 

Г.В.Шпакова, 

доцент 

О.В. Литвиненко, 

студент 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗВЕДЕННЯ БУДИНКІВ ІЗ ТЕРМОБЛОКІВ 

Технологія будівництва з термоблоків сьогодні є однією з 

найперспективніших на ринку коттеджного будівництва. Термодім – це 

будинок, стіни якого побудовані з пінополістирольних блоків, залитих 

важким бетоном, де пінополістирол, по суті, є незнімною опалубкою.  

Перевагами такого матеріалу і технології порівняно з 

традиційними збірними залізобетонними конструкціями і монтажем 

вважаються низька вартість зведення, свобода архітектурних і 

планувальних рішень, звуко- та термоізоляційні властивості, низький 

відсоток водопоглинання (менше 2%), відсутність спеціальної 

підготовки для зовнішніх і внутрішніх оздоблювальних робіт, 

довговічність. 

Окрім цього, слід також вказати на недоліки будівництва будинків 

із термоблоків, а саме: наявність багатьох пустот в термоблоці, які 

потребують дуже ретельного заповнення їх бетоном при зведенні; 

паронепроникність матеріалу, і як наслідок, підвищена вологість у 

будинку; пожежонебезпечність; поступове зниження теплоізолюючих 

властивостей пінополістиролу протягом 20-30 років. 

Проте світовий досвід використання пінополістиролу в 

будівництві переконує, що, не зважаючи на перераховані недоліки, 

термобудинки потрібно зводити за умови чіткого визначення області 

можливого застосування (тобто визначення умов нормальної 

експлуатації) цього матеріалу та дотримання всіх технологічних норм. 

Досвід застосування пінополістиролу в Україні засвідчує, що 

технологія термобудинків є недостатньо освоєною і ще не пройшла 

перевірку часом, як, наприклад, зведення будинків з дерева або цегли. 

Але це не означає, що від неї слід категорично відмовитися, тим паче, 

що пінополістирол є сьогодні найперспективнішим матеріалом в умовах 

параметризації будівельної продукції. 
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УДК 69.057.2 (088.8) 

К.В. Черненко, 

інженер 

МОНТАЖ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ НАДВАЖКИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ПЕРЕКРИТТІВ 

Спорудження виробничих корпусів великих розмірів із площею 

більше 30 тис.м2 показує, що при будівництві цих об'єктів найбільш 

трудомістким є монтаж великогабаритних конструкцій покриттів з масою 

більше чим можливі технічні параметри одного чи двох кранів, які на 

час аналізу методів і технології монтажу використовувалися у 

будівництві. В цьому випадку доцільніше застосовувати методи з 

використанням стрічкових крокових підйомників або – різні методи 

підрощування. Останні передбачають послідовне приєднання нижче 

розташованих елементів до нижчих площин раніше змонтованих вище 

розташованих конструкцій. Обов’язковою умовою при цьому є підйом 

(переважно примусовий) і тимчасове утримання або закріплення 

змонтованої частини або усього перекриття.  

Головним результатом аналізу вітчизняних і закордонних 

технологічних рішень монтажу великогабаритних конструкцій із 

застосуванням методів підрощування повинні стати умови і принципи 

формування цих методів і їх класифікація, які дозволили б на науковій 

основі визначати найбільш ефективні і раціональні рішення для 

конкретних умов будівництва. 

У роботи наведений аналіз монтажу великогабаритних 

конструкцій перекриттів повного заводського виготовлення, наводяться 

приклади використання гідродомкратних приладів, умови і особливості 

їх використання, а також основні положення методики вибору технології 

монтажу перекриттів. В роботі наведені основні недоліки методу 

підрощування: необхідність застосування пристроїв для утримання 

змонтованих частин споруди з усіма монтажними пристроями у 

висячому положенні; неповне завантаження обладнання на проміжних 

етапах і повне на останній фазі монтажу, коли потрібно втримувати 

масу всієї споруди; складність забезпечення при монтажі стійкості і 

міцності всієї споруди. Це обмежує сферу застосування підрощування і 

вимагає розробки спеціальних заходів ще на стадії виконання 

технічного проекту. 
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УДК 693.546 

С.А. Осипов 

аспирант 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

РЕСТАВРАЦИИ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВОДОВ 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

Создание системы рациональных методов и технологических 

решений реставрации арочных конструкций и сводов, имеющих 

наибольшую степень адаптации к специфическим условиям и 

требованиям реставрации памятников архитектуры, предусматривает 

выявление системы доминирующих факторов с оценкой уровня их 

влияния. 

Обоснование групп основных влияющих факторов выполнено в 

две стадии. На первой стадии выполнен сбор мнений специалистов по 

характеру и уровню влияния основных факторов на технологию 

реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры 

путем заполнения соответствующего листа опроса (анкеты). 

Сбор мнений специалистов (стадия 1) выполняется по методике 

мозговой атаки «обмен мнениями». Мозговая атака «обмен мнениями» 

выполняется группой экспертов, численный и квалификационный 

состав которой обусловлен предполагаемым количеством объектов 

исследования (влияющих групп факторов; n), а также наличием 

экспертов-специалистов (m), имеющих достаточный уровень 

компетентности по рассматриваемой проблеме, при соблюдении 

условия m > n. На второй стадии, на основе обобщения ранее 

полученных мнений экспертов и выполненного анализа опыта 

реставрации памятников архитектуры, в том числе арочных 

конструкций и сводов, а также результатов обследования объектов-

представителей, представляющие собой случайную выборку, 

осуществляется формирование основной совокупности влияющих 

факторов. Для получения согласованного документа о группах 

влияющих факторов выполнена мозговая атака «в разнос». В 

результате выполненной мозговой атаки «в разнос» был получен 

новый полностью согласованный документ – группы факторов, 

влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных 

конструкций и сводов памятников архитектуры. 
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УДК: 69.003:658 

Г.В. Шпакова, 

доцент 

ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Як відомо, на всі промислові товари й вироби встановлюються 

гарантійні строки експлуатації. У нових стандартах України ДСТУ 

встановлюються гарантії виробника лише на деякі будівельні матеріали 

та вироби. А чи можна одержати гарантію на зведений будинок або на 

окремі будівельні роботи? Звичайно, так. Індивідуальні забудовники, 

замовники й експлуатуючі організації можуть і повинні одержати 

гарантію у вигляді гарантійного паспорта-сертифіката на новозбудовані 

будівлі та споруди. Будівельна організація зобов'язана не тільки видати 

цей документ, але й усунути всі дефекти, виявлені протягом 

гарантійного строку. Виходячи з цього, є сенс розглянути завдання 

гарантування строку експлуатації будівлі або споруди з позиції 

замовника (експлуатуючої організації) і виробника (будівельної 

організації). 

Що ж регламентує нормативний документ? Державними 

будівельними нормами України передбачена видача будівельною 

організацією на кожний завершений об'єкт будівництва гарантійного 

паспорта-сертифіката. Коли у замовника виникає необхідність створити 

будівельний об'єкт, основними умовами, що висуваються до 

проектувальників і будівельників, є: мінімальний строк зведення, 

експлуатаційна придатність, мінімальна вартість об'єкта, мінімальні 

експлуатаційні витрати. Погодити й поєднати ці параметри можна, у 

тому числі, за допомогою параметризації на етапі проектування об'єкта. 

Параметризація дає можливість створювати дешеві будівельні об'єкти 

із запланованим експлуатаційним строком. 

Отже, поняття «параметризації» у будівництві спричиняє розвиток 

наступних напрямків досліджень: перспективу створення нових 

будівельних матеріалів з регульованим строком експлуатації; перегляд 

або створення нових будівельних норм із метою зниження коефіцієнтів 

запасу з одночасним підвищенням якості виконання будівельних робіт; 

проектування будівельних об'єктів з урахуванням простоти демонтажу 

конструкцій і повторного їхнього використання. 
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Секція 11. Інженерна геодезія, геоінформатика і фотограмметрія 

 

УДК 528.48/624.1 

З.М. Кравченко, 

аспірант 

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ І ПЕРІОДІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА 

ОСІДАННЯМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

Задачі та методика їх вирішення. Геодезичні спостереження за 

осадками інженерних об’єктів та споруд мають важливе значення як на 

етапі проектування так і при подальшій експлуатації об’єкта 

будівництва. Результати спостережень дають змогу оцінити 

інтенсивність осідання, нерівномірність осідання окремих елементів 

споруди, що спричиняє перерозподіл напружень в конструктивних 

елементах, перевірити адекватність застосування певних 

розрахункових моделей. Для того, щоб перейти до середньо 

квадратичних похибок геодезичних вимірювань осідання споруд, 

необхідно визначити та проаналізувати середньо квадратичні похибки, 

що супроводжують процес моделювання деформацій ґрунтової основи 

різними методами. Дослідити вплив зміни фізико-механічних показників 

ґрунтової основи на гіпотетичні прирости осадок. Подібний аналіз 

сприятиме адекватному обґрунтуванню точності виконання 

геодезичного моніторингу інженерного середовища «ґрунтова основа - 

споруда». Здебільшого використовуються експоненціальні моделі 

розвитку осідання. Гіпотетична експоненціальна модель осідання 

описує процес консолідації ґрунтової основи, вона дає змогу обчислити 

приріст осадки за певний часовий проміжок спостережень. Вона 

базується на законі ламінарної фільтрації теорії фільтраційної 

консолідації ґрунтових основ, що має ряд припущень. Тому необхідно 

виважено аналізувати складові функції осідання та їх вплив на 

значення приростів осадок і періодів спостережень. Оскільки всі ці 

методи базуються на припущеннях та уявленнях про процес осідання, 

а також існує вплив похибок визначення фізико-механічних показників 

ґрунтових основ, то необхідно досліджувати вплив цих змінних 

параметрів на результати обчислення гіпотетичних приростів та 

періодів деформацій ґрунтових основ. 

Проаналізовано характер впливу зміни значення модуля 

деформації ґрунтової основи на гіпотетично визначені величини 

приростів осадок та періодів спостережень, що обґрунтовують точність 

та періодичність виконання геодезичного моніторингу інженерного 
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середовища. Саме вплив зміни модуля деформації на коефіцієнт 

інтенсивності осідання та гіпотетичне кінцеве значення осадки, що є 

складовими гіпотетичної експоненціальної функції осідання. 

Проаналізовано методику складання періодів із циклів спостережень. 

Виконано інтервальний аналіз по кожному із періодів з урахуванням 

загальної середньої квадратичної похибки визначення гіпотетичної 

осадки  на час . Кожен період має початкове та кінцеве значення . 

Висновки. Проаналізовано вплив дисперсії кінцевого значення 

осадки на значення приростів осадок періодів, що визначається за 

моделлю деформування півпростору, а також вплив дисперсії 

коефіцієнта інтенсивності осідання, які залежать відповідно від 

дисперсії модуля деформації ґрунтової основи. Виконано інтервальний 

аналіз періодів спостережень, а також характеру зміни величини 

приросту осадки за період, що характеризує точність геодезичних робіт. 

 

 

УДК 517 

Р.В. Шульц, 

доцент 

ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХОНЬ БЕЗЬЄ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА 

ДАНИМИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ 

При моделюванні об’єктів за даними наземного лазерного 

сканування найчастіше застосовується метод моделювання об’єктів за 

допомогою вписування найпростіших геометричних об’єктів (примітивів) 

у хмару точок сканування. Вибір форми об’єкту залежить від оператора, 

який виконує моделювання, а пошук оптимальних параметрів 

виконується за традиційною схемою методу найменших квадратів. 

Однак часто замовника цікавить не ідеалізоване представлення об’єкту 

у вигляді аналітичної поверхні, а реальне представлення поверхні 

об’єкту у вигляді моделі, з можливістю виконання обчислювальних 

операцій на цій моделі. Одним з таких представлень об’єктів може бути 

представлення у вигляді поверхні Безьє. Математичною основою 

побудови поверхні Безьє є просторова крива Безьє. Для прикладу 

запишемо у матричному вигляді вираз для обчислення кубічної кривої: 
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При параметризації кривої Безьє використовується одна змінна t, 

для поверхні використовують дві змінні, s і t, які змінюються від 0 до 1. 

Параметрична поверхня Безьє має прямокутну топологію і найкращим 

чином відповідає структурі даних наземного лазерного сканування. 

Розглянемо бікубічну поверхню Безьє. Для спрощення запишемо 

матричне рівняння окремо для кожної координати. Для координати x 

крива Безьє буде: 
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Для бікубічної поверхні кожний патч (поверхня) задається 

контрольною сіткою точок 4х4. Для координати x в компактній формі 

можемо записати: 

     11 2323 ttt;sss;t,sx TT

BezxBez  tstBGBs
 

Можна записати, що  ,
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0 4 8 12

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

1 3 3 1

3 6 3 0
;

3 3 0 0

1 0 0 0

x x x x

x x x xT
Bez Bez x

x x x x

x x x x

p p p p
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B B G ,  

Cx – коефіцієнти бікубічного рівняння для x; Gx – координати x 

контрольних точок; BBez – базис Безьє. 

Однією з переваг моделювання за допомогою поверхонь Безьє 

можна вважати те, що границі поверхні Безьє утворені кривими Безьє і 

визначаються точками на границі поверхні, а отже, при використанні 

спільних точок двома різними поверхнями ці поверхні будуть точно 

стиковані між собою. 
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УДК 528.74 

Р.В. Шульц, 

доцент 

Ю.В. Медведський, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ GNSS – ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА 

Особливістю геодезичних робіт під час супроводу підземного 

будівництва є необхідність створення наземної і підземної геодезичної 

основи і забезпечення їх зв’язку між собою. При використанні класичних 

методів це обумовлює необхідність постійного розширення наземної 

геодезичної основи, а також прокладання зв’язуючих ходів до 

будівельного майданчика. Рішенням проблеми по зменшенню обсягів і 

прискоренню геодезичних робіт може бути впровадження супутникових 

технологій, що поступово все більше знаходять своє застосування в 

інженерній геодезії. 

При проведенні дослідження з метою визначення можливої 

точності в умовах щільної міської забудови і вкрай несприятливих 

умовах було виконано спостереження на дні котловану станції 

метрополітену. В таких умовах на якість результатів GNSS – 

спостережень впливали наступні фактори: обмежений простір і 

відповідно поле видимості супутників (великий кут відсічки); наявність 

додаткових перешкод над приймачами у вигляді розпірних труб, 

розташованих у два яруси; наявність рухомого кранового обладнання в 

зоні спостереження супутників; ведення будівельних робіт на об’єкті. 

Спостереження проводились на пунктах лінійно-кутової мережі, 

визначених методом полігонометрії (див. рисунок). 

 

Рисунок. Схема виконання спостережень 
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Супутникові спостереження виконувались одразу на двох пунктах 

з додатковим використанням стаціонарно встановленої станції GNSS 

на покрівлі будинку з тривалістю сесії 1,5 години. 

Отримані результати спостережень дають можливість порівняти 

точність визначення координат на дні котловану лінійно-кутовим 

методом з супутниковим методом визначення місцеположення і 

визначити середню квадратичну похибку створення наземної 

геодезичної мережі GNSS-методом. 

Для забезпечення нормованої точності збійки середня 

квадратична похибка планової геодезичної основи на поверхні і під 

землею не повинна перевищувати 17,9 мм, а похибка висотної основи 

8,9 мм. Результати порівняння координат точок, що отримані за 

спостереженнями лінійно-кутової мережі та GPS-вимірювань, 

представлені в таблиці. 

Таблиця 

Оцінка якості GPS-вимірювань 

№ m, ХY (мм) m, Н (мм) 

П - 1 6,0 11,0 

П - 2 14,0 20,0 

П - 1 11,0 17,0 

П - 3 18,0 30,0 

Середня квадратична похибка визначення координат пункту 

супутниковим методом становить в плані XYm
=12,3 мм та по висоті 

Hm
=19,5 мм. Результати дослідження свідчать про достатню точність 

супутникового методу визначення місцеположення для геодезичного 

забезпечення підземного будівництва в плані. 

 

УДК 528 

Р.В. Шульц, 

доцент 

В.Л. Стрілець, 

студент 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗМІРНИХ ЛАНЦЮГІВ ДЛЯ 

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КОНСТРУКЦІЙ 

НА ЯКІСТЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 

При будівництві споруд значної протяжності та складної форми зі 

збірних металевих елементів значний вплив на геодезичні роботи має 

коливання температур елементів при їх виготовленні та монтажі. 
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Неврахування впливу коливання температур конструктивних елементів 

призводить до виникнення незамикання конструкції, і як наслідок – до 

виникнення додаткових напружень в конструкції. На стадії розроблення 

проекту виконання геодезичних робіт виконують попередній розрахунок 

точності геодезичних робіт, для якого необхідно знати наближені 

значення деформацій конструкцій під впливом температури. 

Врахування впливу коливання температури елементів споруди 

найбільш доцільно виконувати з використанням методів будівельної 

механіки. Однак такий підхід слід визнати вдалим при врахуванні 

коливання температур вже зведеної споруди, тобто вже на стадії 

експлуатації. На стадії будівництва необхідно розробляти методи, які з 

достатньою точністю дозволяють враховувати вплив коливання 

температур безпосередньо під час монтажу. 

Вплив температури на розміри конструкцій необхідно 

враховувати з точністю, яка відповідає точності виготовлення 

конструкцій. Врахування впливу температури виконують за умови, що 

деформацію конструкції можна розглядати як суму деформацій 

окремих її частин. У такому випадку маємо: 

i iS S   , де ε – коефіцієнт лінійного розширення матеріалу;  

Δt – різниця температур між проектною та фактичною на момент 

монтажу та виконання виконавчого знімання. 

Для розрахунку впливу коливання температур на замикання 

конструкцій використаємо метод теорії розмірних ланцюгів. 

Використаємо аналогію полігонометричного ходу з виміряними кутами 

βі – кут між двома сусідніми елементами, та виміряними відстанями Sі – 

довжини елементів. Для побудови розмірного ланцюга приймемо, що 

вільний полігонометричний хід має довжини сторін S1, S2 … Sn , 

внутрішні кути β1, β2, … ,βn, координати початкової точки Х0, Y0, 

дирекційний кут початкової сторони α0, дирекційні кути сторін, тоді 

координати точки n вільного полігонометричного ходу будуть: 
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Отримані для кожного складового елемента ΔS підставляємо у 

формулу розмірного ланцюга, яка після диференціювання за змінними 

Х0, Y0,  матиме наступний вигляд: 



 79 

































1

0

0

11

0

1

0

0

11

0

1

1

i

k

ki

n

i

ii

n

i

in

i

k

ki

n

i

ii

n

i

in

cosSsinSYY

sinScosSXX











 

Ці вирази дозволяють розрахувати сумарний зсув конструкції та 

врахувати цей факт при виконанні геодезичних робіт. 

 

 

УДК 528 .003.1; 528.001. 

О.В. Нестеренко, 

доцент 

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ В  

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

В умовах глобалізації та руйнування торговельних бар’єрів 

жорстка конкуренція вимагає пошуку нетрадиційних рішень для 

самозбереження та сталого розвитку компаній. Одним з показників, що 

впливають на функціонування компаній, є якість створюваної продукції. 

Якість продукції підтверджується за допомогою сертифіката якості 

(отримується після проведення сертифікації) або сертифікату 

відповідності (отримується після підтвердження відповідності певному 

технічному регламенту). В Європі політика в сфері якості 

характеризується: 

- переходом до добровільного застосування стандартів; 

- створенням технічних регламентів, до складу яких входять всі 

нормативні документи в галузі виробництва певного виду продукції;  

- застосуванням систем якості. 

Саме системи якості, відповідно до вимог міжнародних стандартів 

ISO 9000, виявилися тим результативним і ефективним інструментом, 

який дозволив підприємствам досягти високого ступеня довіри. Як 

свідчить міжнародний досвід, впровадження систем якості дає змогу 

підприємству:  

- суттєво покращити і оптимізувати свою діяльність і підвищити 

продуктивність; 

- досягти і стабільно підтримувати високу якість своєї продукції і 

послуг для задоволення потреб і вимог споживачів; 

- збільшувати задоволеність споживачів; 

- досягти впевненості, що очікуваної якості досягнуто і вона 

постійно підтримується; 

- відкрити нові можливості або зберегти вже завойовані сегменти ринку; 
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- отримати визнання з боку замовників через процедуру сертифікації; 

-  брати участь у тендерах, в тому числі міжнародних. 

Впровадження систем якості в картографо-геодезичній галузі 

розкриє більше можливостей перед вітчизняними виробниками 

топографо-геодезичної, картографічної та геоінформаційної продукції, 

посилить їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 

 

УДК 504.064.3:574+528.94 

Н. Ю. Лазоренко-Гевель, 

аспірант 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

Створення геоінформаційних систем для вирішення будь-яких 

прикладних завдань вимагає проектування бази геопросторових даних 

(БГД) цільових об’єктів.  

Єдина система ГІС – моніторингу природних комплексів повинна 

функціонувати наступним чином: збираються дані про стан об’єктів 

довкілля і забруднення на пунктах мереж спостережень; просторово 

інтегрується та узагальнюється інформація, дані обробляються та 

приводяться до єдиних форматів, створюється і ведеться банк 

геопросторових даних, здійснюється моделювання, прогнозування, 

проектування, формуються і виводяться звіти геозображень та 

приймаються відповідні рішення. Реалізація та взаємодія усіх цих задач 

ґрунтується на створенні інтегрованого банку геопросторових даних 

ГІС-моніторингу природних комплексів. У цьому банку накопичуються як 

вхідні дані, так і результати моделювання і проектування. 

 Пропонується огляд структурної моделі БГД моніторингу 

природних комплексів, каталогів об’єктів мережі спостереження, 

об’єктів природних комплексів, інформаційно-логічної моделі БГД для 

моніторингу природних комплексів.  

Створені моделі були реалізовані на прикладі Київської області, 

побудовані запити до ГІС системи моніторингу довкілля.  

Вихідними картографічними матеріалами є актуалізована база 

цифрових картографічних даних (БЦКД) на Київську область масштабу 

1:100 000, створена на основі топографічних карт відповідного 

масштабу: система координат 1942 року; система висот Балтійська; 

стан відповідності місцевості топографічних карт 1980-2000 рр. Для 

поновлення цифрової картографічної бази даних та тематичного змісту 
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за період 2008-2010 рр. використані додаткові матеріали: матеріали 

космічного знімання Landsat-7; Quick Bird, Ikonos. Цифрові 

картографічні дані зберігаються у форматі – Shp. ГІС ArcView. Система 

координат – УСК-2000. 

Використовуючи дані моніторингу за період 2005-2009 рр. 

Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища в Київській області, було здійснено геокодування постів 

мережі спостережень об’єктів природних комплексів та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

 

 

УДК 528.001 + 681.518 

Т.М. Квартич, 

аспірант 

А. А. Постельняк, 

студент 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ БАЗ ТОПОГРАФІЧНИХ 

ДАНИХ НА ОСНОВІ АДРЕСНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЗЗ 

В умовах стрімкого розвитку геоінформаційних систем, цифрових 

технологій дистанційного зондування Землі, оброблення зображень та 

цифрової фотограмметрії бази топографічних даних (БТД) та бази 

геопросторових даних (БГД) перетворюються в кінцевий продукт 

сучасного топографо-геодезичного виробництва. Доступність та 

оперативність отримання результатів ДЗЗ потенційно забезпечують 

необхідні вихідні дані для оновлення та підтримки в актуальному стані 

БТД за принципом ―сьогодні на сьогодні‖ (day-to-day). Але, незважаючи 

на наявність досить потужних програмних систем оброблення 

результатів ДЗЗ (типу ERDAS Imagine, ENVI, MatLab та ін.), оброблення 

та інтерпретація цифрових зображень ДЗЗ залишається трудомістким 

процесом практично з постійною участю фахівця-інтерпретатора. 

Розглядаються технології підвищення ефективності процесів 

оновлення БТД за результатами ДЗЗ на основі адресної 

автоматизованої класифікації даних ДЗЗ з декількох джерел. 

Технологія адресної автоматичної класифікації (А-класифікація) 

заснована на використанні інформації про векторні моделі об’єктів 

місцевості з БТД для раціонального вибору методів оброблення, 

аналізу, класифікації та сегментації растрових зображень ДЗЗ залежно 

від типу місцевості та переважаючих об’єктів, зареєстрованих в БТД. 
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Це дозволяє підвищити достовірність автоматизації розпізнавання 

об’єктів на цифрових зображеннях ДЗЗ з різних джерел і спільно їх 

використовувати для виявлення змін місцевості. Результатами 

автоматичної класифікації є векторні моделі окремих областей 

цифрових зображень ДЗЗ з нечіткими оцінками віднесення їх до певних 

типів об’єктів. Виявлення змін на місцевості проводиться на основі 

порівняння результатів А-класифікації з моделями об’єктів БТД за 

наступною схемою: виявлення об’єктів, що не змінились; виявлення 

об’єктів, які змінились; виявлення об’єктів, що зникли; виявлення нових 

об’єктів. 

Для виявлення змін в об’єктах пропонується застосування 

нечітких оцінок на множині просторових та відносних характеристик 

(координати, периметр, площа об’єкту, коефіцієнт компактності, 

географічний центр). 

Подається аналітичне обґрунтування та розглядаються шляхи 

інструментальної реалізації запропонованої технології. 

 

 

УДК 528.001+681.518 

М.С. Баліцька, 

студент 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТУРИСТИЧНОГО ГЕОПОРТАЛУ УКРАЇНИ 

Україна має значний туристичний потенціал та всі перспективи 

для його розвитку. При доцільному використанні цього потенціалу 

країна отримає нові робочі місця, надходження інвестицій, і як наслідок, 

соціально-економічний ефект. 

До основних завдань розвитку туристичної інфраструктури 

України серед інших можна віднести поліпшення інформаційної 

підтримки, як, власне, управління туристичною сферою в країні, так і 

інформування потенційних споживачів туристичних послуг про історико-

культурні та природно-заповідні об’єкти, що мають туристичну цінність. 

В контексті останнього, Україна недостатньо представлена в 

глобальному інформаційному просторі і є фактично маловідомою 

туристичній спільноті світу. 

Аналіз стану інформаційних Інтернет-ресурсів про туристичні 

об’єкти та туристичну інфраструктуру дозволив виявити такі недоліки: їх 

розрізненість, дублювання, суперечність за змістом та повнотою 

контенту, що значно ускладнює пошук потрібної інформації 

потенційними користувачами, а інколи дезорієнтує їх. 
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Для поліпшення ситуації, в роботі розглядається завдання 

створення мережі геопорталів туристичного спрямування як засобу 

інтегрування інформації з різних джерел про туристичний потенціал 

країни та суміжні туристичні інфраструктури.  

Геопортал визначається як сукупність Інтернет-засобів, що 

підтримує об’єднану інформацію про геоінформаційні ресурси на певну 

територію і забезпечує доступ до них в мережі Інтернет. 

Структурно в мережі туристичних геопорталів можна виділити 

геопортал національного рівня, регіональні геопортали та веб-ресурси 

окремих об’єктів туристичної сфери. 

Геопортал національного рівня має містити інформаційні ресурси 

про найвизначніші об'єкти туризму країни, засновані на використанні 

засобів веб-картографування та мультимедіа, а також реєстр 

регіональних геопорталів та сайтів туристичних об’єктів із  

Інтернет-посиланнями на них. 

 

 

УДК 528.001 + 681.518 

Д.В. Горковчук, 

студент 

КОМПОНЕНТИ ЯКОСТІ БАЗ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 

Якість даних є одним з основних чинників ефективності будь-якої 

інформаційної системи. Відповідно до міжнародного стандарту ISO 

19113 «Географічна інформація – Принципи якості», якість 

геопросторових даних (ГПД) визначається як сукупність характеристик 

продукту, що відображає його здатність відповідати заявленому та 

передбачуваному призначенню. Виділяють п’ять компонентів якості 

геопросторових даних: повнота, логічна узгодженість, позиційна 

точність, часова точність та тематична точність. 

В цій роботі аналізуються аспекти логічної узгодженості ГПД. 

Вимоги до якості ГПД визначаються сферою їх застосування. 

Наприклад, набори даних, що не мають логічної узгодженості, можна 

успішно використовувати для формування і візуалізації електронних 

карт, але такі дані непридатні для проведення просторового аналізу та 

моделювання, наприклад, пошуку оптимального маршруту при 

порушенні топологічної узгодженості елементів моделі. 

Оцінка логічної узгодженості розглядається на структурному, 

геометричному і топологічному рівнях. 
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На структурному рівні має бути забезпечена узгодженість між 

структурою ГПД та моделлю цих даних, тобто структурою мають 

підтримуватись всі специфічні характеристики моделі. 

На геометричному рівні має бути забезпечена правильність 

геометричних властивостей об’єктів (форми та місцеположення), а 

також забезпечена коректність просторових (топологічних) відношень 

об’єктів та їх окремих геометричних елементів. 

На топологічному рівні окрім топології геометрії має бути 

забезпечена й коректна топологія семантики, наприклад, дорога не 

може перетинати річку без моста. 

Приведена специфікація компонентів якості даних відповідає 

вимогам міжнародного стандарту ISO 19113 та визначає напрями 

формалізації моделей структурної, геометричної та топологічної 

узгодженостей для створення засобів автоматизованого контролю 

якості ГПД в ГІС. 

 

 

УДК 528.9:002.6 

Ю. С. Єгорова, 

студентка 

ЗАСОБИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ШУМОВОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Шумове забруднення посідає третє місце серед екологічних 

небезпек у сучасних містах. Для вирішення цієї проблеми 

Європейський парламент 25 липня 2002 року прийняв директиву щодо 

регулювання акустичного забруднення навколишнього середовища 

(Директива 2002/49/ЕС). Організація постійного контролю рівня шуму та 

достовірна оцінка його впливу на здоров’я людей – це перший крок в 

оптимізації дій щодо виконання директиви та покращення якості 

середовища. 

Враховуючи, що джерела шуму і природа його поширення має 

просторовий характер, ефективним інструментом для моделювання, 

аналізу та контролю шумового забруднення може бути 

геоінформаційна система. Вхідними даними для геоінформаційного 

моделювання акустичної ситуації є: 

1. Геопросторові моделі джерел шумового забруднення (ДШЗ) 

та їх характеристики. Серед ДШЗ, зокрема, вирізняють:  

 точкові ДШЗ (промислове обладнання, трансформатори, 

дизельні установки, системи вентиляції тощо); 
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 лінійні ДШЗ (автомобільні дороги та залізниці); 

 площинні ДШЗ (промислові об’єкти, цехи). 

2. Тривимірна модель місцевості, що включає об'єкти 

місцевості, які впливають на шлях розповсюдження акустичних хвиль 

(шумозахисні екрани, будівлі, лісосмуги) та їх характеристики. 

3. Спеціальні програмні засоби, які моделюють як самі джерела, 

так і фізичні закономірності розповсюдження акустичних хвиль та 

формування інтегрованих шумових полів. 

Результатами геоінформаційного моделювання шумового 

забруднення є бази геопросторових даних і класифікатори підприємств 

та транспортних магістралей за шумовими характеристиками, шумові 

карти населеного пункту, які дозволяють оцінити поточну акустичну 

ситуацію та розробити заходи захисту та прогнозування зміни шумової 

ситуації. 

 

 

УДК 528.9:002.6 

А.В. Єременко, 

студентка 

ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ ВЕЛИКОГО МІСТА ЗАСОБАМИ 

ARCGIS 

Побудова тривимірної моделі (3D-моделі) міста останнім часом, 

стає все більш розповсюдженим завданням для ГІС спеціалістів. 

3D-моделі міських територій порівняно з плоскими надають 

унікальні можливості, наприклад, для прийняття архітектурний рішень 

щодо розміщення нових об’єктів, для надійної експлуатації та 

реконструкції інженерних мереж тощо. 

Серед інших, продукт ArcGIS від компанії ESRI вирізняється 

комплексністю і повнофункціональністю та надає можливості для 

створення 3D-моделей (3D Analyst), візуалізації (ArcScene) та публікації 

в інтернеті (ArcGlobe) результатів моделювання у вигляді 

перспективних зображень місцевості. 

Як вихідні дані для 3D-моделювання використовуємо набори 

цифрових векторних даних: 

- цифрова картографічна 2,5D-модель рельєфу; 

- цифрова векторна 2,5D-модель забудови з визначеними 

плановими координатами кількістю поверхів та/або висотою будівель; 

- цифрові векторні плани поверхів та плани інженерних 

комунікацій з висотними відмітками вузлів. 
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Технологія побудови 3D-моделі складається з наступних 

основних етапів. 

1. Побудова 3D-моделі рельєфу на основі його 2,5D цифрової 

картографічної моделі у вигляді ізоліній, та результатів актуальних 

висотних вимірювань шляхом створення TIN-моделі(нерегулярної 

тріангуляційної мережі) та GRID (регулярної сіткової моделі). 

2. Розрахунок висотних відміток фундаментів будівель за TIN-

моделлю та їх координатами. 

3. Створення 3D-каркасних моделей споруд на відповідних 

моделях фундаментів з урахуванням кількості поверхів або висоти 

будівель. 

4. Побудова 3D-моделівнутрішніх приміщень будівлі із 

використанням цифрових векторних планів поверхів та планів 

інженерних комунікацій.  

5. Налаштування властивостей відображення для отримання 

реалістичного зображення моделі. 

Описана технологічна схема апробована на реальних об’єктах 

території міста Києва і підтвердила ефективність застосування засобів 

ArcGIS для цих цілей. 

 

 

УДК 528.001+681.518 

Т.В. Станкевич, 

студентка 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ WEB-КАРТОГРАФІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ 

СФЕРІ НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОБИЛЯ 

У багатьох країнах проблеми екології займають перше місце, але, 

на жаль, не в Україні. Серед інших причин такої ситуації в країні можна 

назвати, як основну, недостатню інформованість суспільства про 

сучасний стан довкілля, зокрема Чорнобильську зону відчуження та 

інші території, що зазнали її впливу. 

У сучасних умовах одним із основних засобів інформування 

населення є мережа Інтернет, в якій міститься багато невпорядкованої 

та надлишкової інформації. Web-картографування дозволяє поєднати 

середовище Інтернет як засіб широкого доступу і інформування 

населення, та методи електронного картографування як наглядний 

засіб подання інтегрованої екологічної інформації.  

В роботі розглядається структура основних тематичних 

електронних карт (е-карт) про радіаційний стан довкілля: 
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- забруднення території України цезієм-137; 

- забруднення території України стронцієм-90; 

- місця захоронення радіоактивних відходів у зоні відчуження. 

Наслідки впливу радіаційного забруднення відображають наступні 

тематичні е-карти: 

- захворюваність у віковому розрізі населення; 

- вміст цезію-137 у молоці, рибних та м’ясних продуктах, грибах 

тощо; 

- зонування лісів та сільськогосподарських угідь за щільністю 

радіоактивного забруднення ґрунту цезієм-137. 

Застосовуючи сучасні геоінформаційні та web-технології, 

доцільно створити сайт, на якому будуть розміщені інтерактивні е-карти 

радіаційного забруднення навколишнього середовища та наслідки його 

впливу. 

Враховуючи, що інформація про стан довкілля необхідна для 

вирішення різних задач в екологічній сфері, прийняття управлінських 

рішень, аналізу стану земель тощо, практичну реалізацію засобів 

картографування можна віднести до важливого нагального суспільно 

значимого завдання. 
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Секція 12. Кадастр і моніторинг земель 

 

УДК-711 

Ю.М. Дорошенко, 

асистент 

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РИНКУ 

ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ 

Практика історичного розвитку ринкового обороту житлових 

об’єктів підтверджує те, що ринкові механізми не є самодостатніми і 

потребують організованого втручання як з боку учасників ринку житла, 

так і з боку держави. Для повноцінного, надійного функціонування ринку 

житлової нерухомості необхідним є забезпечення формальних та 

матеріальних гарантій власності й обігу, стабільності державної і 

місцевої політики щодо житлової, земельної та іншої нерухомості й 

інвесторів, формування ефективної системи просторового планування. 

Ринок (як окремий елемент) – це складне утворення, він має свою 

власну структуру, для його функціонування й розвитку необхідні 

специфічні умови. 

У широкому розумінні цілісна і взаємопідпорядкована 

інфраструктура ринку житлової нерухомості забезпечує безперервний 

обіг об’єктів ринку житлової нерухомості і прав на них усієї системи 

ринку житла. 

Ринок житлової нерухомості як саморегулююча, організована в 

установленому правовому середовищі система складається з ряду 

основних елементів: 1) об'єкти (інституційні (державні) та комерційні з 

відповідними функціями); 2) зацікавлені суб'єкти (продавці і покупці, 

орендарі й орендодавці, заставоутримувачі та заставники тощо);  

3) регламентуюча житлові та земельні відносини правова база;  

4) інфраструктура ринку житлової нерухомості, найважливішим 

елементом якої стало оперативне інформаційне забезпечення та 

надання послуг у процесі обороту об’єктів ринку житла. 

Виходячи з цього, запропоновано структурну модель 

функціонування ринку житлової нерухомості. 

 

 



 89 

УДК 528.48: 349.42 

А.В. Козіков, 

асистент 

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СВІТОВОГО БАНКУ 

«ВИДАЧА ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ КАДАСТРУ» 

Проект є одним з найбільших інвестиційних проектів у портфелі 

Світового банку в Україні. Його відповідальним виконавцем є Державне 

агентство земельних ресурсів України. Термін реалізації:  

2004 - 2012 рр. 

Головною метою Проекту є створення умов для запровадження 

ринку земель через закріплення прав власності на землі с/г 

призначення та створення кадастрової системи, що гарантуватиме 

права власності на землю. До головних завдань Проекту відносяться: 

видача державних актів на право власності на земельну ділянку 

власниками земельних часток (паїв); виготовлення базових та 

індексних кадастрових карт; створення єдиної системи ведення 

державного земельного кадастру. На даний момент роботи за 

Проектом виконуються в усіх областях України та АР Крим. 

Отже, вплив, який справляє Проект на розвиток земельних 

відносин і змістовне наповнення системи земельного кадастру, є 

величезним. Фактично вперше в Україні оновлено картографічний 

матеріал за даними аерофотозйомки на більшу частину території 

країни за невеликий проміжок часу. 

В той же час, незважаючи на здобутки, має місце низка проблем, 

які гальмують ефективне впровадження результатів Проекту у життя, 

найголовнішими серед яких є: 1) недостатність нормативно-правових 

актів, які мають регулювати систему зберігання, доступу та оновлення 

даних Проекту; 2) недостатня увага, а іноді ігнорування діяльності 

Проекту з боку посадових осіб; 3) закритість просторової інформації, що 

обмежує використання сучасних технологій збору та обробки даних. 

Усунення вищезазначених проблем дозволить побачити дійсно 

позитивний вплив результатів Проекту Світового банку на перебіг 

земельної реформи в Україні та створить базис для створення 

цивілізованого ринку земель. 
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УДК-349.417/.418:332.33 

М.В. Трегуб, 

викладач-стажист 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОНЯТТЯ “ТОПОЛОГІЧНА ЦІЛІСНІСТЬ 

КАДАСТРОВИХ ДАНИХ” В ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ 

Практика регулювання земельних відносин доводить необхідність 

вірного розуміння і тлумачення термінів та понять. У разі вживання у 

словосполученні вони можуть набувати іншого змісту, ніж кожне з них 

вживане окремо. Ключовими термінами в системі державного 

земельного кадастру є: ―кадастр‖, ―інформація‖, ―дані‖, ―цілісність‖, 

―топологія‖ та похідні від них поняття: ―кадастрова інформація‖, 

―цілісність інформації‖, ―цілісність даних‖ та ―кадастрові дані‖. Вірне 

розуміння вищезазначених термінів суттєво впливає на правову 

сторону управління земельними ресурсами. 

Термін ―кадастр‖ є загальновживаним не тільки по відношенню до 

землі як засобу виробництва в сільському та лісовому господарствах та 

базису розміщення господарських будівель та споруд, а й для 

характеристик у різних системах обліку. 

Термін ―інформація‖ не слід плутати з поняттям ―дані‖, хоча вони 

споріднені. Для даних інформація виступає як першооснова, а самі дані 

– структурована певним чином інформація – можуть зберігатись, 

накопичуватись і оброблятись. 

Терміни ―цілісність‖ та ―топологія‖ по відношенню до земельних 

ділянок дозволяють визначити необхідність відображення узгодженої 

інформації щодо всіх земельних ділянок і перейти до поняття 

―кадастрові дані‖, тобто сукупності структурованої інформації про 

земельні ділянки починаючи від координат кутів поворотів меж 

земельних ділянок і закінчуючи інформацією про землевласників і 

землекористувачів суміжних земельних ділянок. 

Топологічна цілісність кадастрових даних не має тлумачення у 

науковій літературі та чинному законодавстві, проте завжди під цим 

поняттям мається на увазі відсутність перетинів та розривів у 

відображенні певних видів інформації, як метричної, так і семантичної. 

З практичної точки зору, у полі останнього терміну знаходяться поняття 

―стиковка‖, ―нестиковка‖, ―накладка‖ та ―розрив‖. 
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УДК 322 

С.В. Гарнець, 

аспірант 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

НА ПРИКЛАДІ КРИВООЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

У зв'язку з незадовільною ситуацією в Україні з обліком земель 

сільськогосподарського призначення, а також численними 

порушеннями у сфері землекористування виникає необхідність 

проведення постійного моніторингу таких земель. Моніторинг має 

проводитись сучасними засобами, одним з яких є ДЗЗ. 

Для проведення дослідних робіт вибрано типовий 

сільськогосподарський регіон зі зручним рельєфом місцевості. 

В ролі первинної інформації було використано форми 6-зем, 2-

зем та схеми внутрігосподарського землеустрою. Перевірено їх 

відповідність існуючій ситуації. Для перевірки первинної інформації 

було використано космічні знімки RapidEye. 

Проведено порівняння первинних даних з матеріалами космічних 

зйомок. Вирахувано різниці площ та знайдені невідповідності у формах 

статистичної звітності.  

У дослідженні також наведено приклади порівняльних таблиць з 

очевидними невідповідностями. 

В результаті проведення робіт виявлено невідповідність форм 

статистичної звітності існуючій ситуації та наочно показано необхідність 

проведення подальших робіт у цьому напрямку. 

 

УДК 711.628 

О.М. Лихогруд, 

аспірант 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Одним з важливих неповною мірою вирішених питань є питання, 

що знаходиться на межі землевпорядної та містобудівної діяльності, - а 

саме визначення цільового та функціонального призначення земельної 

ділянки. 

Цільове призначення земельної ділянки визначається на стадії 

розробки землевпорядної документації і накладає певні обмеження на 
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подальше її використання. На стадії розробки містобудівної 

документації мають вирішуватись питання визначення функціонального 

призначення. Ці два поняття мають чітко узгоджуватися між собою, 

оскільки вони мають спільний об’єкт визначення.  

На практиці трапляються такі випадки, коли цільове призначення 

не повною мірою узгоджується з функціональним, тому постала 

необхідність виявити усі приклади невідповідності і врахувати їх у 

подальшій роботі. 

Вищезазначені невідповідності призводять до ускладнень при 

погодженні як землевпорядної, так і містобудівної документації, при 

визначенні податку на землю, при проведенні земельних торгів тощо.  

Для усунення вказаних недоліків необхідно у всіх випадках визначити 

чітку відповідність між цими двома поняттями та виявити усі протиріччя 

у порушеному питанні. 

Впровадження вищевикладеного призведе до зменшення строків 

погодження землевпорядної та містобудівної документації, зменшить 

кількість суперечливих питань у визначенні земельного податку та 

усуне необхідність зміни цільового та функціонального призначення в 

подальшому. 

 

УДК 711.628 

М.Ю. Михальова, 

аспірант 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ 

СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

В УКРАЇНІ 

Згідно із Законом України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 

у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності» визначено: відчуження земельних ділянок, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з 

мотивів суспільної необхідності - перехід права власності на земельні 

ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за плату в 

державну чи комунальну власність шляхом їх викупу чи примусового 

відчуження для потреб держави, територіальної громади, суспільства в 

цілому. 

У розрізі доповіді буде розглянуто відчуження земельних ділянок 

для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з точки зору 
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двох аспектів: правового та просторово-технічного. 

У законодавстві України склався певний правовий механізм 

відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності. Проте такий механізм поки далекий від 

досконалості і не повною мірою забезпечує захист прав приватних 

власників. 

Аналіз процесу відчуження земельних ділянок для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності в Україні підкреслює 

складність економіко-правового механізму примусового позбавлення 

власності на землю. Важливою задачею стає кардинальне 

удосконалення порядку відчуження земельних ділянок для суспільних 

потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також відповідне 

узгодження цивільного, земельного, адміністративного, судового та 

бюджетного законодавства. 

 

УДК 528.4 

Р.М. Романко, 

аспірант 

ПОВНОЦІННИЙ РИНОК ЗЕМЕЛЬ ТА МІСЦЕ В НЬОМУ МОНІТОРИНГУ 

ЗЕМЕЛЬ 

У липні 2011 року було прийнято Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» №3613-17 від 07.07.2011 року. Та чи є на даний 

момент часу достатньо інформації про реальний стан земель в Україні? 

Особливу стурбованість викликає той факт, що в зазначеному вище 

законодавчому акті відсутнє поняття «моніторинг земель» і наголос на 

важливості відображення відомостей про стан земель з урахуванням 

змін, що можуть мати негативні наслідки. 

З прийняттям Закону України «Про ринок земель» повинен 

активізуватися процес ринкового обороту земель всіх категорій 

незалежно від форм власності та цільового використання. Проте 

потенційні набувачі прав на земельні ділянки повинні володіти 

інформацією не тільки про фізичні характеристики, правовий статус та 

якісний стан, а й про можливі зміни цього стану у зв’язку із природними 

та антропогенними процесами. 

Важливим інформаційним ресурсом на ринку земель повинен 

служити моніторинг земель – як система спостереження за станом 

земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та 

ліквідації наслідків негативних процесів. Повинен бути запроваджений 

суцільний моніторинг використання всіх земель та застосовуватись 
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максимально жорсткі санкції за порушення його режиму. 

Основним завданням моніторингу земель є прогноз змін у 

землекористуванні, які очікуються від господарської діяльності, та 

наслідків, що можуть виникнути при цьому. Завданням моніторингу 

земель є збір інформації, необхідної для ведення державного 

земельного кадастру, організації землекористування та 

землевпорядкування, здійснення державного контролю за 

використанням і охороною земель з метою запобігання негативним 

процесам. 

Розвиток інформаційних систем моніторингу земельних ресурсів 

повинен бути прерогативою держави і одним з основних напрямів 

національної політики інформатизації. 

 

УДК 322 

А.А. Бешта, 

студент 

ВИНИКНЕННЯ ЗСУВІВ НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 

Виникнення зсувів у Києві досить часті. Вони досліджуються 

близько 150 років. У цій роботі розглянемо ставлення Уряду до земель 

природно-заповідного фонду, а також забудову цієї території і 

порівняння її з 1940 роком. Також розглядаються причини виникнення 

зсувів. 

Територія Києво-Печерської лаври знаходиться на спуску, внизу 

якого розташована річка Дніпро, крім того, вона ще й знаходиться на 

висоті 196 метрів над рівнем моря. Це достатньо для великого ризику 

утворення зсувів. Вона складається з нижньої і верхньої частин. Верхня 

- це територія державного історико-культурного заповідника, а нижня 

частина - це близькі й далекі печери. 

Причини виникнення зсувів є: 

- щільна забудова території; 

- зміна рельєфу штучними методами; 

- викачка підземних вод; 

- танення снігів; 

- перезволоження ґрунту; 

- землетруси. 

Відомий і той факт, що територія Києво-Печерської Лаври 

знаходиться у списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Але 

Україна веде себе дивним чином, до 2007 року було зруйновано більше 

10 архітектурних пам'яток. 
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Немає ніякої реакції Уряду на нову забудову, яка почалася восени 

2010 року біля Ближніх печер. Ці печери знаходяться в аварійній 

ситуації, а забудова все одно проводиться. Така ситуація може 

спричинити загрозу для заповідника. У законодавстві України чітко 

прописано, що житлова забудова заборонена на землях природно-

заповідного призначення, проте вона проводиться. 

Повинна бути розроблена система моніторингу, яка б 

відстежувала всі процеси, які відбуваються на цій території. 

 

УДК 528.8 

О.А. Бугаєнко, 

студент 

ПЕРСПЕКТИВИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Природна основа сільського господарства України наразі являє 

собою строкату палітру паїв, щедро прорізаних шляхами, що покликані 

забезпечити оптимальну доступність кожному власнику до свого наділу. 

Але конкурентоспроможність сільського господарства можлива лише за 

наявності достатніх площ землі, що обумовлено множиною факторів, 

починаючи від можливості залучення та раціонального використання 

технічних засобів і виробничих фондів. Цей факт підтверджує і 

землеємність (відношення між площею землі і врожаєм), обчислена для 

різних сільськогосподарських культур.  

У таких умовах гостро постає питання виконання консолідації 

земель, а зокрема – розроблення організаційно-правових механізмів у 

зв’язку з можливим початком функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення.  

При цьому слід зазначити, що відповідно до тверджень 

Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) 

консолідація земель не є лише перегрупуванням земельних ділянок 

для усунення ефекту фрагментації земель. У проектах консолідації 

земель наголос переходить з реструктуризації агропромислового 

комплексу на досягнення більш ефективного різнопланового 

використання сільських територій шляхом збалансування потреб 

агропромисловості, планування ландшафтів, охорони навколишнього 

середовища, рекреації та транспорту, особливо при необхідності в 

територіях для будівництва доріг особливого значення (FAO LAND 

TENURE STUDIES «The design of land consolidation pilot projects in 

Central and Eastern Europe», Рим, 2003). 
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Досвід країн Західної Європи щодо консолідації земель має бути 

адаптованим до ситуації в Україні, що зумовлено специфічним 

минулим. 

 

УДК 528.8 

Л.В. Горпиніч, 

студент 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ В УКАЇНІ 

Законодавчою основою вирішення питань землекористування є 

Земельний кодекс України. 

Згідно з прийняттям закону України «Про ринок земель», який набуває 

чинності з 1 січня 2012 року, наступною віхою буде створення 

земельних банків. 

На часі – створити структури, які сприятимуть чесному, прозорому обігу 

землі в Україні, - передовсім державний земельний банк зі «статусом» і 

можливостями «другого Національного банку». Це цілком закономірно: 

у першому – золотий запас держави, а другий, земельний, 

опікуватиметься і розпоряджатиметься українським скарбом. 

Земельні банки – банки, що видають довгострокові позики в основному 

під заставу землі. 

Банківський капітал може стати основним чинником становлення і 

розвитку обігу земель (переважно у вигляді оренди та застави). У Росії 

в 1905-1915 роках земельні банки дуже вплинули на процес 

становлення приватної власності на землю і розвитку ринку землі. 

Водночас удосконаленню земельних відносин і пожвавленню обігу 

земельного капіталу за нинішнього перехідного стану української 

економіки можуть сприяти заходи щодо формування мережі земельних 

іпотечних банків за активної участі держави; створення системи 

законодавчого захисту прав на земельну власність; формування єдиної 

системи державного земельного кадастру і реєстрації прав на 

нерухомість; створення кредитних ресурсів за рахунок залучення 

коштів населення через механізм зниження норми позичкового відсотку 

і збільшення норми відсотку по депозитах і на цій основі – 

перетворення кредитних ресурсів на головне джерело інвестицій. 

Сьогодні для українського сільгоспвиробника дуже обмежене 

коло заставних інструментів, під які він зміг би розраховувати на 

інвестиції банку. Земля поки не може бути такою заставою. 
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УДК 528.8 

І.О. Іваненко, 

студент 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ПРИ 

ПЕРЕОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО 

ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

Порядок розроблення технічної документації є різноманітним, 

залежно від підстави (виду цивільно-правової угоди). Розглядаються 

випадки, в яких розробляється технічна документація із землеустрою та 

підстави для її розробки, також порядок подання та перелік документів, 

необхідних при відведенні земельної ділянки. Також при зміні цільового 

призначення землі необхідним є отримання висновків відповідних 

міських та державних служб, передбачених статтею 123 Земельного 

кодексу України. 

За останні роки внесено певні законодавчі зміни в розроблення 

технічній документації із землеустрою, в тому числі впроваджено 

принцип «єдиного вікна». 

Громадянину, зацікавленому в отриманні державного акта на 

право власності на земельну ділянку, необхідно зробити певну кількість 

кроків.  

Розглянуто недоліки в організації розробки технічної документації 

із землеустрою. 

Крім того, на сучасному етапі найголовнішим є збереження 

земель з найпродуктивнішими ґрунтами, оскільки рівень родючості 

земель сільськогосподарського призначення є катастрофічно низьким. 

 

 

УДК 332 

Л.В. Козінська, 

студент 

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Сьогодні залишається відкритим питання щодо повноцінного 

використання земель сільськогосподарського призначення. Україна, 

маючи найбільш сприятливі природні умови для ведення сільського 

господарства, змушена купувати сільськогосподарську продукцію інших 

країн, оскільки власне сільське господарство деградує. 

Причин руйнації сільськогосподарського виробництва є досить 

багато, такі як недостатня державна підтримка та деякою мірою 

відсутність справжнього господаря. 
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Відповідно до чинного законодавства громадяни України не 

мають права вільно продавати та купувати землі 

сільськогосподарського призначення, оскільки досі діє мораторій на їх 

продаж. Тому в Україні дозволено лише строкове платне володіння та 

користування землею сільськогосподарського призначення, засноване 

на договорі. Власники передають в оренду земельні ділянки переважно 

на три роки, а часом навіть на один сільськогосподарський рік. У свою 

чергу, орендаря також не цікавить довгострокова оренда, оскільки він 

не впевнений у стабільності нинішнього земельного законодавства, що 

не дає змоги серйозно планувати виробничу діяльність на майбутнє, 

відповідно це пояснює відсутність зацікавленості в дотриманні сівозмін 

та поліпшенні якості виснажених і малопродуктивних земель. 

На сьогоднішній день перспективним розвитком земель 

сільськогосподарського призначення є відміна мораторію на їх продаж 

шляхом складання умов для ринку земель. Земля відіграє важливу 

роль у становленні та розвитку української нації, тому потрібно 

враховувати всі можливі наслідки запровадження цього ринку під час 

прийняття Закону України «Про ринок земель». Відкритий ринок має 

протистояти створенню монополії та повинен стимулювати власників 

таких земель до їх раціонального використання для національного 

збагачення. Земля повинна застосовуватись як економічний ресурс, 

який ефективно працює. 

 

 

УДК 322 

А.С. Полясковський, 

студент 

ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Дуже часто для задоволення власних потреб у способі 

використання земельної ділянки виникає необхідність зміни цільового 

призначення земельної ділянки. Зміна цільового призначення 

провадиться через проекти із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

Для зміни цільового призначення земельної ділянки її власник 

має подати заяву (клопотання) до відповідної сільської, селищної, 

міської ради (якщо земельна ділянка розташована в межах населеного 

пункту) або до районної державної адміністрації (якщо земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту). До заяви 

додається копія державного акта на право власності на землю, копії 
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паспортних даних та коду власника земельної ділянки, та 

обґрунтування зміни цільового призначення земельної ділянки (в ньому 

ви коротко описуєте, для чого вам необхідно змінити цільове 

призначення, наприклад, вам немає де жити і ви хочете побудувати 

житловий будинок). Після отримання дозволу необхідно розробити 

проект по зміні цільового призначення, погодити його з усіма 

необхідними інстанціями та подати на затвердження до того органу, 

який видав дозвіл на зміну цільового призначення. Наступним кроком, 

після затвердження проектної документації, є друк, підпис та державна 

реєстрація нового державного акта, вже з новим цільовим 

призначенням. 

Термін виконання робіт: розробка проекту 1-2 дні, погодження  

1-1,5 місяців. 

 

 

УДК 528.8 

А.Д. Сидоренко, 

студент 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Відповідно до Основного Закону – Конституції України – земля в 

нашій країні є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави (ст. 14). При цьому першочергової уваги 

і всебічної охорони потребує найцінніша її частина – землі з 

найпродуктивнішими ґрунтами. 

Державна політика відносно використання земель 

сільськогосподарського призначення повинна ґрунтуватися на двох 

взаємозв’язаних концепціях – ефективному та інтенсивному 

використанні земельних ресурсів, у тому числі збереженні та 

відтворенні родючості ґрунтів. Таким чином, першочерговим завданням 

землевласників і землекористувачів є постійне відновлення родючості 

землі, а це може бути досягнуто завдяки її раціональному 

використанню. Раціональне природокористування полягає у 

використанні природних ресурсів в обсягах та способами, які 

забезпечують сталий економічний розвиток, що не спричиняє 

порушення відновлювальних властивостей природи й погіршення 

екологічних умов довкілля. 

Сьогодні для визначення вартості землі в Україні 

використовується нормативна оцінка. Втім методологія такої оцінки та 
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значення закладних параметрів ставлять під сумнів надійність 

отриманих показників цін на сільськогосподарські землі, виходячи з 

цього, маємо: 

- розрахована вартість ріллі є значно нижчою від нормативно-

грошової оцінки та суттєво відрізняється по областях; 

- не зважаючи на агрономічні показники якості ґрунтів, нинішня та 

очікувана продуктивність господарств та умови ринку капіталу (доступ 

до кредитів та відсотків ставки) сприяють установленню низької 

вартості сільськогосподарських угідь. 

На сучасному етапі найголовнішим є не втратити землі з 

найпродуктивнішими ґрунтами, так як рівень родючості земель 

сільськогосподарського призначення катастрофічно низький. 

 

 

УДК 335.2 

К.А. Броннікова, 

студентка 

НЕВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Україна є державою, яка розбудовує ринкову економіку, тож її 

важливою складовою є повноцінний ринок земель, а саме обіг 

земельних ділянок для забезпечення вільного руху капіталу. 

Першим етапом переходу до повноцінного та прозорого ринку є 

прийняття 7 липня 2011 року Верховною Радою України Закону «Про 

Державний земельний кадастр», основною метою якого є інформаційне 

забезпечення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, фізичних і юридичних осіб при регулюванні земельних 

відносин. 

Також Кабінетом Міністрів уже було ухвалено законопроект «Про 

ринок земель», основною темою якого є правове врегулювання питань, 

пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні. У 

ньому визначаються правові та економічні засади організації і 

функціонування ринку, а також порядок проведення земельних торгів. 

Та ще багато невирішених та спірних моментів виникає при розгляді 

питання зняття мораторію, але світовий досвід свідчить, що створення 

прозорого та врегульованого державою ринку земель є більш 

ефективним механізмом функціонування обігу земельних ділянок, ніж 

«тіньовий» ринок земель, який, на жаль існує, в Україні.  
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Тож обов’язок державних структур, які будуть займатись 

впровадженням та реалізацією трансакцій на ринку земель, не 

допустити спекуляцій сільськогосподарськими землями та 

монополізації ринку. У свою чергу обов’язок кожного власника 

земельної частки (паю) раціонально використовувати свою землю за 

цільовим призначенням та пам’ятати, що земля – це власність, яка є не 

тільки матеріальним благом, а також природним ресурсом, збереження 

і збагачення якого приноситиме прибуток теперішньому та майбутньому 

поколінням. 

 

УДК 332.2 

Т.В. Волинець, 

студентка 

ВИКУПНА ЦІНА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ 

Актуальним це питання було й залишається нині. Дуже важливим 

кроком до його врегулювання стало прийняття Верховною Радою 

України 17 листопада 2009 року Закону ―Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності‖. Можна сказати, що цей документ розглянув усі 

аспекти порушеного питання, чітко сформулював основні терміни та 

поняття, розділив і уточнив повноваження відповідних органів. 

Детальніше хочу зупинитися на проблемі відшкодування 

заподіяних збитків власникові відчуженої для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності земельної ділянки при її викупі. Адже це 

один із способів захисту прав власності і, як свідчить практика, саме 

навколо цього питання найчастіше розгораються суперечки між 

державою і землевласниками. Можна розглядати декілька ситуацій, 

наприклад, якщо при викупі ділянки зносяться земельні поліпшення або 

ж вони переносяться на іншу земельну ділянку. Потрібно пам’ятати, що 

зазначена процедура допускається на підставі та в порядку, 

встановлених Законом, і протиправно фізичні та юридичні особи не 

можуть бути позбавлені права приватної власності на земельні ділянки 

та інші об’єкти нерухомого майна, розміщені на них. Викуп здійснюється 

за рахунок коштів відповідних бюджетів органами місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, обладміністраціями чи Кабінетом 

Міністрів України зі згоди власника. До вартості земельної ділянки, 

визначеної на підставі її експертної грошової оцінки, додаються ще 

витрати на поліпшення її якості, збитки, завдані власникові, його 
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упущена вигода тощо. Якщо ж власникові замість відчуженої надається 

інша земельна ділянка, то у викупну ціну включається і вартість 

виготовлення документації із землеустрою, розроблення якої необхідне 

для отримання у власність земельної ділянки, а також витрати, 

пов’язані з державною реєстрацією прав на неї. 

 

УДК 528.4 

О.О. Зарудна, 

здобувач 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА 

КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА КАДАСТРІ 

З прийняттям Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» 7 липня 2011 дуже гостро постає питання створення єдиної 

автоматизованої системи Державного земельного кадастру (АС ДЗК), 

відомості якої повинні бути, зокрема, актуальними, повними та точними. 

Точність даних ДЗК залежить насамперед від точності топографо-

геодезичних та картографічних робіт. Таким чином, окреслене питання 

стає дуже актуальним. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід у використанні сучасних 

систем, що забезпечують ведення кадастру, встановлено, що багато 

країн (зокрема, Німеччина, Польща, Болгарія, Чеська республіка, 

Ізраїль, Росія) для визначення координат меж об’єктів кадастрового 

обліку використовують мережі активних референцних станцій. Практика 

їх використання показала, що вони забезпечують високу точність 

виконання робіт (1-3 см).  

В Україні у деяких регіонах (Закарпаття, Харківська область, Київ 

та ін.) також впроваджені мережі активних референцних станцій. Проте 

для ефективного їх застосування для створення та ведення АС ДЗК 

необхідно створити таку мережу на території всієї України.  

Головною перевагою створення такої мережі є підвищення 

точності виконання робіт, що забезпечить однозначне визначення 

просторового положення об’єктів кадастрового обліку. 

За рахунок підвищення точності буде виконана умова 

гарантування та захищеності прав на землю, що регламентується  

ст. 14 Конституції України та зводить до мінімуму ризик виникнення 

спірних і конфліктних ситуацій між суміжними землевласниками та 

землекористувачами. Забезпечення цього є базовим принципом всіх 

законодавчих актів про землю (діючих та проектних) в Україні та в 

усьому світі. 
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УДК-332.6 

Я. М. Черкасова, 

студентка 

ОЦІНКА ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 

В основному оцінка землі необхідна для визначення ринкової 

вартості земельної ділянки або права оренди земельної ділянки. Оцінка 

ділянки залежить, по-перше, від її місця розташування, впливу 

зовнішніх чинників, а по-друге, від попиту і пропозиції на ринку, 

конкуренції продавців і покупців, і не може перевищувати витрати на 

придбання іншої ділянки еквівалентної корисності. Залежно від мети та 

методів проведення оцінка земель за законом України «Про оцінку 

земель» поділяється на такі види: 1) бонітування ґрунтів; 2) економічна 

оцінка земель; 3) грошова оцінка земельних ділянок. 

Оцінка земельної ділянки проводиться з метою оформлення угод 

купівлі-продажу; в рамках оцінки бізнесу; для оформлення спадщини; 

при вирішенні майнових питань; при приватизації державної власності; 

при кадастровій оцінці земельних ділянок; оцінка права оренди 

земельної ділянки. 

Для здійснення оцінки земельної ділянки необхідні наступні 

документи: 1) документи, що підтверджують право власності (або 

користування) на земельну ділянку суб'єкта землекористування; 2) дані 

про територіальні межі ділянки; 3) відомості про наявність обтяжень, 

включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, 

наявністю орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, 

договорів тощо. 

 

 

УДК-528 

О.С. Можаровська, 

аспірантка 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСУ ДЕЛІМІТАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ В АКВАТОРІЯХ 

Завдання встановлення ліній державного кордону та 

адміністративних меж на водних об’єктах є актуальними для України як 

з огляду проведення переговорного процесу між Україною і Російською 

Федерацією щодо делімітації ділянки державного кордону в акваторії 

Азовського моря, так і з необхідністю встановлення меж об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України в процесі проведення 

земельної та адміністративно-територіальної реформ в країні. 
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Для обґрунтування позиції щодо визначення лінії державного 

кордону доцільно звернутися до міжнародного досвіду, в тому числі 

розглянути аналогічні приклади спірних проблем, які розглядалися в 

міжнародних організаціях. 

Аналіз існуючих підходів із визначення меж на об’єктах внутрішніх 

вод та визначення державних кордонів дозволить більш точно 

розробити модель делімітації морського кордону та адміністративних 

меж, врахувавши розробки та практичний досвід інших країн світу. 

У процесі, що стосується визначення державних кордонів в 

Азовському морі між Україною та Російською Федерацією, є проблеми, 

адже це стосується територій, котрі потенційно мають газові родовища. 
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Секція 13. Підвищення ефективності міського будівництва 

 

УДК 711 

Л.В. Золотар, 

аспірантка 

С. В. Пархоменко, 

студент 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО СПОСОБУ ВИДАЛЕННЯ 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА 

При проведенні обстеження жилих територій, на липень 2011 

року в Києві було виявлено, що більшість проблем в галузі санітарної 

очистки не вирішуються. Система видалення ТПВ здійснюється 

застарілим традиційним підходом – контейнерним способом видалення 

ТПВ. Навіть при досконалій роботі традиційний спосіб не вирішує ряд 

питань. Наведемо основні з них: 

- постійний шум при видаленні ТПВ, що створює певний 

дискомфорт; 

- пересування сміттєвозів по території жилих дворів, що створює 

забруднення повітря від вихлопів та певний неприємний сморід; 

- постійний фізичний контакт обслуговуючого персоналу з 

відходами, що збільшує ризик інфекційних та ін. захворювань; 

- існує потреба у фізичних навантаженнях (пересуванні, підйомі 

або перевезенні контейнерів з ТПВ); 

- відсутня можливість роздільного збору через сміттєпровід; 

- відсутність естетичного вигляду та ізольованості від населення 

первинних місць збору ТПВ у міському середовищі; 

Крім того, як показує дослідження, в більшості випадків існує ряд 

суттєвих відхилень від доскональної роботи традиційної контейнерної 

системи видалення, зазначимо лише декілька з них: 

- заварювання сміттєпроводів призводить до видалення ТПВ 

через розміщення контейнерів збору на територіях, не призначених для 

цього; 

- порушення щодо розміщення контейнерів збору відносно 

будинків, режиму збору та ін. 

Отже для вирішення цих та інших питань автор звернувся до 

аналізу інноваційних способів видалення ТПВ із закордонного досвіду. 

Одним з таких способів є пневматичний, або як його ще називають, 

вакуумний спосіб видалення ТПВ. Добре ознайомившись з 

пневматичним способом та проаналізувавши досвід компаній, що 
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надають послуги вакуумного видалення відходів, та систематизувавши 

всі данні автор пропонує модель впровадження пневматичного способу 

видалення ТПВ на прикладі жилої території міста Києва. 

 

 

УДК 711 

Л.В. Золотар, 

аспірантка 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВИННИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ МІСТА 

Еволюція суспільства в науково-технічних, промислових, 

культурних та ін. галузях призводять до помітного розвитку цивілізації, 

а відповідно, до значних змін в екологічному міському середовищі, 

побутової організації життєдіяльності населення. Неймовірний ріст 

темпу життя населення призводить до тенденції економії часу, що 

відображається у спрощенні доступу до інформаційного поля, 

комунікаційних зв’язків та інших видів прогресу суспільства, що 

неминуче приносять в побутове життя певні зміни: з’являються 

комп’ютери, мобільні телефони, пральні машини, мікрохвильові печі, 

поліетиленова та пластикова тара з напівфабрикатів готової їжі та ін. 

Весь цей процес закономірно призводить до зміни в галузі 

санітарної очистки міста, яка посідає одне із провідних місць в 

організації комфортного міського середовища. Виникають нові 

проблеми в постійній зміні морфологічного складу та тенденції 

збільшення об’єму ТПВ, піднімається питання сортування ТПВ за 

складом при зборі, рециклінгу, прогнозі щодо перспективи в цих 

питаннях та організації в системі видалення ТПВ з жилої території та ін. 

Отже, проблемних питань в галузі багато, тому об’єктом 

дослідження для своєї роботи автор обрав первинні місця збору ТПВ. 

Вивчивши закордонний досвід та провівши обстеження міських 

територій історичного та жилого середовища різного періоду освоєння в 

2011 році, автор класифікувавши та систематизувавши отримані дані, 

виділив основні первинно-функціональні елементи системи санітарної 

очистки міста, показав їх функціональні зони на прикладі усіх існуючих 

способів видалення ТПВ. Отриманий аналіз закордонного досвіду та 

виділення функціональних зон (елементів) дуже важливі для подальшої 

дослідницької роботи у визначенні розміщення первинних місць збору 

ТПВ в жилому та історичному міському середовищі. 
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УДК 624.014 

М. М. Корзаченко, 

асистент 

І. М. Іванова, 

старш. наук. співробітник 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН РУЙНАЦІЙ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ 

м. ЧЕРНІГОВА 

Проведене у попередні роки в м. Чернігові інженерно-геологічне 

обстеження зсувонебезпечних ділянок міста виявило поодинокі та 

значні зсуви, які викликали руйнацію будинків та споруд. На теперішній 

час виявлено нові об’єкти в м. Чернігові, не охоплені попередніми 

дослідженнями, – будинки, фасади яких вкрито тріщинами.  

Метою цієї роботи є виявлення першопричин руйнацій будинків і 

розробка рекомендацій щодо запобігання подальшого руйнування 

будинків та споруд та обґрунтування методів боротьби зі зсувами. Для 

виконання поставленої мети було проведено такі аналітичні та 

експериментальні дослідження: проаналізовано звіти та публікації 

щодо зсувонебезпечних ділянок і територій підтоплення м. Чернігова; 

вивчено архівні матеріали; обстежено будівлі; сфотографовано 

деформації елементів будівель; заміряно тріщини конструкцій.  

На одній з виявлених небезпечних ділянок в м. Чернігові, за 

адресою вул. С. Русової № 5, встановлено, що внаслідок допоміжного 

ущільнення ґрунту під фундаментом стіна будинку деформувалась – 

з’явилась тріщина. В цьому випадку ущільнення викликала прибудова. 

Допоміжним фактором послугувало замокання конструкцій і ґрунту та 

його промерзання під фундаментом. Процес просідання при відтаванні 

розвивався дуже нерівномірно – ґрунт відтавав швидше з південного 

боку будівлі, ніж з північного, і швидше, ніж під внутрішніми стінами. 

Окрім того, після відтавання ґрунт набув підвищеної стискуваності. 

У цьому випадку фундамент існуючої будівлі, підземні комунікації 

та інші пристрої потрапили до воронки осідання та отримали осадку, 

яка й призвела до деформації конструкції. Внаслідок руйнування 

фундаменту зазнала деформацій стіна. 

Дослідження процесів руйнацій інших об’єктів дало змогу 

запропонувати наступні рекомендації щодо запобігання подальшого 

руйнування будинків і споруд та обґрунтування методів боротьби зі 

зсувами: 1) спостереження за виявленими небезпечними ділянками; 2) 

тісна співпраця з населенням; 3) використання заходів, перевірених 

досвідом, зокрема: регулювання поверхневого стоку; захист схилів від 

підмиву і розмиву; закріплення мас ґрунтів підпірними і анкерними 

спорудами; штучне покращення властивостей ґрунтів; дренаж ґрунтів. 
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УДК 625.712 

І.А. Зварич, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІСНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ЛІНІЙ  

МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ  

ЩІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 

Стабільна робота усіх видів міського пасажирського транспорту є 

невід’ємною умовою нормального функціонування міста. Ця галузь 

направлена на задоволення потреб у пересуванні населення між 

визначеними пунктами в транспортній мережі міста. 

Якісна робота міського пасажирського транспорту залежить від 

пропускної здатності ліній пасажирського транспорту в загальному 

транспортному потоці міста. 

Пропускна здатність – це можливість пропустити максимальну 

кількість рухомого складу за певний час. Пропускна здатність залежить 

від великої кількості факторів: типу та характеристик рухомого складу, 

складу загального потоку транспорту, дорожних умов (ширина, 

повздовжній ухил, радіус кривих в плані, відстані видимості, технічного 

стану проїжджої частини), погодних факторів, психофізичних 

особливостей та стану водія, організації дорожнього руху і т.д. 

Для подальшого дослідження було загострено увагу на факторі 

організації дорожнього руху, який безпосередньо впливає на одну з 

основних складових пропускної здатності, а саме на час. 

Організація дорожнього руху поділяється на об’єкти 

світлофорного регулювання, дорожні знаки, дорожну розмітку та 

дорожнє обладнання. В результаті обстеження вулично-дорожньої 

мережі було виявлено, що велику частину часу міський пасажирський 

транспорт витрачає саме на об’єктах організації дорожнього руху. В 

результаті цього знижується пропускна здатність міського пасажирького 

транспорту, що впливає на якість обслуговування населення міста. 

Методом вирішення цієї проблеми являється все більше 

введення в дію автоматичних систем управління дорожнім рухом 

(АСУДР), а саме програми для міського пасажирського транспорту. 

Також необхідно збільшити пріоритет пасажирського транспорту в 

загальному транспортному потоці міста шляхом корегування правил 

дорожнього руху та введенням відокремлених смуг руху для міського 

пасажирського транспорту. 
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УДК 711 

І. В. Любич, 

студент 

О. І. Сингаївська, 

доцент 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

Київ є сучасним динамічним містом, яке швидко розвивається і 

поступово перетворюється на мегаполіс. Вільних ділянок для 

будівництва житла та розвитку інфраструктури місту не вистачає. Цю 

проблему можливо вирішити за рахунок прилеглих до столиці територій 

міст-супутників і створення Київської міської агломерації. 

Ідея агломерації полягає у переході від стихійного розширення 

столиці за свої наявні адміністративні межі до перспективного, 

поступового створення єдиної функціонально-планувальної та 

інфраструктурної системи міста та приміських територій. 

Таким чином, очікується агломераційний розвиток системи із 

забезпеченням транспортно-планувальних зв’язків між зонами 

прикладання праці, сельбищними територіями, громадськими центрами 

та рекреаційними зонами. Основним центром агломерації є м. Київ, а 

підцентри системи формуються на базі міст-супутників. 

Першорядним інфраструктурним чинником формування Київської 

міської агломерації має стати будівництво нової Кільцевої дороги, у 

межах якої опиняться майже всі пристоличні міста-супутники – Буча, 

Ірпінь, Вишгород, Бровари, Бориспіль, Глеваха, Боярка, Вишневе, 

Чабани та ін. Будівництво такої магістралі значно розвантажить усі 

населені пункти від транзитного та крупногабаритного транспорту, а 

також значно поліпшить екологічну обстановку як у столиці, так і у 

містах-супутниках. 

 

УДК 725.381.3 

Д.П. Токарев, 

студент 

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА 

ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ 

У зв'язку з тенденцією збільшення кількості одиниць 

індивідуального транспорту на дорогах міст постала проблема місць 

тимчасового і постійного їх зберігання. 

У нормативній документації дозволяється влаштування гаражів і 
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відкритих стоянок індивідуального транспорту, які можуть бути 

розміщені як під землею, так і над землею. 

У житлових районах слід, як правило, передбачати гаражі 

заввишки до 5 наземних поверхів, використовуючи підземний простір. 

Допускається влаштування споруд для зберігання індивідуальних 

автомобілів, вбудованих у перші цокольні й підземні поверхи 

багатоповерхових житлових і громадських будинків (за винятком 

будинків охорони здоров'я, фізичної культури, соціального 

забезпечення, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ, 

дитячих будинків, установ культури, мистецтва й громадського 

харчування), а також напівпідземних і підземних споруд, розміщених у 

комплексі з майстернями і складами ЖЕК, котельними, бойлерними, 

трансформаторними та іншими будинками і спорудами комунального і 

господарсько-технічного призначення. 

При розрахункових рівнях автомобілізації, які перевищують 

умовно усереднені (150-180 легкових автомобілів на 1000 жителів), а 

також в умовах реконструкції допускається постійне зберігання частини 

парку легкових автомобілів, які належать громадянам цього житлового 

району, за його межами – на "незручних" для інших видів будівництва 

територіях, у зонах санітарних розривів промислових підприємств, у 

смугах відведення залізничних і швидкісних автомобільних доріг. При 

цьому повинна бути забезпечена пішохідно-транспортна доступність 

місць постійного зберігання легкових автомобілів у межах 15 хв. 

 

УДК 711.551 

В.В. Атаманчук, 

асистент 

ЙМОВІРНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ ПОКРИТТЯ 

ТЕПЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЖИТЛОВИХ УТВОРЕННЯХ м. КИЕВА 

З метою визначення енергозаощаджуючого та економічного 

ефекту від впровадження пропонованого автором методу в межах 

м. Києва було обрано замкнене територіальне утворення загальною 

площею 2011,52 Га, в межах якого проводилося дослідження існуючого 

стану теплозабезпечення житлових утворень та був здійснений аналіз 

покриття теплових навантажень від існуючих об’єктів тепловироблення. 

Вказаний аналіз виявив присутність у межах досліджуваного 

територіального утворення розбалансованості та нерівномірності в 

покритті теплонавантажень існуючими районними котельними: РК 
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Відрадний та СТ-1, а також невідповідність існуючих 

енерготехнологічних моделей розподілу тепла по території рівням 

теплоспоживання житлової забудови. Виявлена розбалансованість 

виражена перш за все накладанням існучих зон покриття 

теплонавантажень та присутністю на окремих ділянках досліджуваної 

території теплопостачальних мереж від кількох об’єктів 

тепловироблення, що у свою чергу зумовлює надмірні втрати теплової 

енергії, витрати електроенергії на перекачування теплоносія, а також 

прискорене спрацьовування теплопостачальних мереж. 

Застосування методу територіально-планувального 

врівноваження покриття теплонавантажень дає змогу мінімізувати 

тепловтрати й витрати електоренергії, активізуючи таким чином 

енергозбереження та підвищуючи ефективність використання 

теплоенергоресурсів за рахунок: оптимального розміщення додаткових 

теплопостачальних котельних з метою досягнення рівномірного 

розподілу тепла по території; модернізації існуючих котельних із 

коригуванням їх наявної встановленої теплової потужності; дотримання 

виправданої з позиції енергозбереження схеми теплопостачальних 

мереж; використання технологічно вигідного методу прокладання 

трубопроводів, а також способу їх ізоляції. 

Для виявлення ймовірної економії тепло- та електроенергії 

порівнювалися існуюча система джерел теплопостачання і відповідних 

теплових мереж, до якої ввійшли трубопроводи двох районів теплових 

мереж (РТМ-1 та РТМ-4), та пропонована після проведення 

попереднього аналізу теплонавантажень і розміщення додаткових 

районних котельних система теплопостачання. Порівняння двох систем 

за критерієм втрат теплоенергії здійснювалося із врахуванням 

нормативних показників СНиП 2.04.14-88, СНиП 41-03-2003 та 

експериментальних даних ВАТ ―Завод сантехнічних заготовок‖. 

Результати порівняння показали, що без врахування невідповідності 

існуючих на даний час тепловтрат нормативним показникам завдяки 

застосуванню пропонованого автором методу для досліджуваної 

території економія теплової енергії за літній та зимовий періоди 

теплозабезпечення може становити близько 25064,40 Гкал/рік, або в 

грошовому еквіваленті 4268698,61 грн/рік. 

За оцінками експертів з теплових мереж, тепловтрати існуючої 

системи теплопостачання в даний час суттєво відрізняються від 

нормативних, перевищуючи останні в 2-3 рази (зрісши з допустимих 15-

20% до дійсних 30-60% внаслідок не лише втрат тепла через надмірну 
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застарілість трубопроводів та недостатню їх ізольованість, але й 

витоків води до оточуючого середовища у зв’язку із великою кількістю 

аварійних ділянок). Таким чином, економія теплоенергії для 

досліджуваної території в дійсності може становити 90006,60 Гкал/рік, 

або в грошовому еквіваленті 15329924,12 грн/рік. 

Результати підрахунку витрат електроенергії на перекачування 

теплоносія виявили для пропонованої системи теплопостачання 

щорічну економію 63467274,11 кВтгод або 17770836,75 грн в 

порівнянні з існуючою системою. 

Окрім того, за оцінками експертів з теплових мереж, поява в 

межах досліджуваної території нових об’єктів теплозабезпечення може 

дозволити щорічно заощаджувати на кожному з них близько 60% 

електроенергії, а також 30% газу при виробленні теплової енергії за 

рахунок зменшення енерго- та паливозатратності нових котлів, а також 

підвищення ККД їх функціонування. 

 

УДК 711. 582 

А.І. Орлова, 

аспірантка 

ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ ЯК СКЛАДНА ОБ'ЄМНО – ПРОСТОРОВА 

СТРУКТУРА МІСТА (на прикладі м. Києва) 

Житлове середовище у великих сучасних містах є комплексом 

відкритих і закритих просторів, призначених для проживання людини. 

Це пояснюється різними умовами її формування, які залежать від 

особливостей структури кварталів і характеру забудови. Особливості 

кварталів, у свою чергу, здебільшого залежать від їхнього місця 

розташування: в історичному центрі, в серединній зоні або на периферії 

міста. 

Проблема формування функціонально комфортного і 

просторового середовища мікрорайону набуває особливої гостроти. 

Територія житлової забудови формується з урахуванням особливостей 

кожного типу забудови. 

Добре розроблені принципи мікрорайонування є основою в роботі 

архітекторів-будівельників, допомагають їм створювати повноцінні 

проекти планування і забудову міста. На жаль, зараз в практиці 

проектування і будівництва житлових районів і мікрорайонів є ще 

серйозні недоліки. При розробці проектів забудови часто не 

враховується необхідність чіткого формування структури міста, що 

представляє собою взаємозалежну систему первинних комплексів-
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мікрорайонів, що утворюють житлові райони. 

Досить слабо враховуються особливості природного ландшафту 

території, положення району, який забудовується в структурі міста. 

Найсерйозніший недолік забудови наших мікрорайонів та житлових 

районів - відсутність комплексного будівництва. Навіть у Києві, не 

кажучи вже про інші міста, житлові будинки вводяться в експлуатацію 

при незакінченому інженерному устаткуванні та благоустрої території, 

відсутності дитячих установ культурно-побутового обслуговування. 

Отже, правильне рішення планування і забудови житлових 

районів і мікрорайонів, що відповідає економічному завданню побудови 

в нашій країні, має забезпечити найкращі умови життя людей і надати 

нашим містам нового, сучасного вигляду. 

 

УДК 719,370.83 

Д.Г. Плотнікова, 

аспірантка 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СИТУАЦІЇ ДИСБАЛАНСУ 

ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПЛАНУ МІСТА 

Для успішного виконання міських функцій приблизно половина 

населення повинна бути працездатною, і саме ця частина населення 

становить трудові ресурси міста. Постійна чисельність населення 

працездатної вікової групи у загальному аспекті населення міста 

забезпечує його стабільний «трудовий баланс». Основу розвитку міст 

становить протягом усіх історичних епох процес концентрації різних 

видів діяльності. Отже, процеси концентрації лежать в основі розвитку і 

росту міст. Необхідно відмітити, що тут мається на увазі не просте 

збільшення обсягу вже існуючих видів діяльності, а поява нових видів і 

галузей та збільшення їх різноманітності. Відповідне використання 

якостей міського середовища забезпечує посилення продуктивності 

праці, прискорення науково-технічного прогресу, виникнення нових 

явищ у техніці, відкриттів у науці, нових течій у культурі. Беручи до 

уваги всі зазначені раніше аспекти розвитку міста, спробуємо 

охарактеризувати головні пропозиції щодо поліпшення 

трудозбалансованості плану міста: 

1. Отимізаційний підхід, тобто ефективність використання 

територій. 

2. Переосвоєння під іншу функцію для жилих територій. 

3. Переосвоєння під іншу функцію для промислово-виробничих. 

4. Створення значних центрів концентрації місць прикладання 



 114 

праці у вигляді офісно-ділових центрів, з урахуванням тенденцій зміни 

кваліфікаційно-професійної структури населення. 

5. Реформування системи культурно-побутового обслуговування 

населення великих міст, особливо крупних та найкрупніших. 

6. Удосконалення системи розміщення промислово-виробничих зон. 

7. Загальна раціоналізація архітектурно-планувальної структури і 

функціонально-планувальної організації міського плану. 

 

УДК 711.58 

О.Є. Фролова, 

аспірантка 

ВИЯВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ 

УСТАНОВ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ 

ВЕЛИКИХ МІСТ. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 

Останнім часом в Україні створюється велика кількість котеджних 

містечок. Такий тип забудови не знайшов відображення в нормативній 

документації. Зокрема це стосується розміщення дитячих дошкільних 

установ у котеджній забудові. Вимоги, що висуваються до розміщення 

дитячих дошкільних установ, не відповідають діючим нормативам. 

Таким чином, важливо виявити специфіку розміщення мережі дитячих 

дошкільних установ в Україні у порівнянні із закордонним досвідом. 

 Для аналізу вибрана приміська зона Києва та Берліна, Парижа, 

Лондона, Стокгольма, що відрізняється планувальною структурою. 

Оскільки вибрані для порівняння країни мають розвинену мережу 

дитячих дошкільних установ, то виявлена закономірність їх розміщення 

може допомогти у створенні оптимальної моделі розміщення дитячих 

дошкільних установ у Київській області. 

 Дослідивши розміщення населених пунктів в приміських зонах 

вибраних міст, можна виявити ряд характеристик, притаманних певним 

населеним пунктами, та відповідно проаналізувати мережу дитячих 

дошкільних установ у кожній з них. 

 Таким чином, виявивши діючу модель на прикладі закордонних 

країн, ми зможемо сформувати найбільш доцільну модель для 

розміщення дитячих дошкільних установ в Київській області. 

 Подальша робота ведеться у напрямку пошуку оптимального 

розміщення дитячих дошкільних установ в умовах котеджної забудови. 
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УДК 711.57 

Ю.В. Войтович, 

аспірант 

ВПЛИВ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НА РЕФОРМУВАННЯ  

МЕРЕЖІ ЗОНЗ 

У сучасних умовах важливими проблемами вдосконалення 

територіальної організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

(ЗОНЗ) є забезпечення активізації соціально-економічного розвитку 

центрів систем розселення різних таксономічних рангів, збереження 

мережі малих сільських поселень та припинення деградації всієї мережі 

сільських поселень України. 

Система розселення – це дуже складна ―рухлива тканина‖, 

формування і розвиток якої відбувається в значній мірі під впливом 

розміщення виробництва. 

У радянську епоху територія регіонів була затребувана 

комплексно, вона освоювалася сільським господарством з усіма його 

галузями. Це освоєння було досить стабільним, воно залишало 

територію затребуваною, створювало робочі місця. 

Поступово сформувалася відповідна система розселення, у 

зв’язку з чим виникли і відбудували багато великих радгоспів і 

колгоспів, виникли нові школи, будинки культури, лікарні і т.ін. 

Після початку перебудови ситуація стала докорінно змінюватися. 

Основний споживач провінційного простору, сільське господарство, 

перестало бути таким настільки, що саме поняття землеустрою в його 

традиційному поданні нині втрачає будь-який сенс. 

Занепад сільського господарства є не просто економічна криза 

окремої галузі, а розпад системи розселення і всіх тих структур, що 

базуються на ній. 

Однією з таких структур є мережа ЗОНЗ, що складає скелет 

територіальної організації житлового простору. 

Можна стверджувати, що мережа освітніх закладів є надбудовою 

над системою розселення, просторовою структурою населених пунктів 

різного типу – від фермерського господарства до селищ міського типу і 

райцентрів. 
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УДК 719. 370.83 

Т.В. Максименко, 

аспірант 

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ 

Ефективність розвитку туристичної галузі значною мірою 

залежить від потужності і належного рівня організації туристичної 

інфраструктури. 

Туристична інфраструктура – це сукупність туристичних 

підприємств і організацій, об’єктів і споруд, транспортних мереж і 

інженерних комунікацій, які забезпечують здійснення туристичної 

діяльності.  

Організація туристичного маршруту має на меті визначення 

об’єктів огляду, початкового та кінцевого пунктів маршруту, 

прокладання трас візуального сприйняття природного середовища, 

встановлення дистанцій денних переходів (або транспортних 

переїздів), благоустрій маршруту з використанням необхідних засобів – 

будівництва приютів та хиж, підйомників, обладнання зупинок та 

майданчиків огляду перспектив тощо. Сформований туристичний 

маршрут в територіальному плані є основою для створення його 

сценарної частини – підготовки фахових екскурсійних програм стосовно 

всіх об’єктів туристичного огляду. В цій частині велику творчу роботу 

виконують бюро подорожей та екскурсій, туристичні фірми, 

співробітники підприємств туризму, актив краєзнавців, працівників 

краєзнавчих та інших музеїв, товариства охорони природи та пам’яток 

історико-культурної спадщини. 

При плануванні (трасуванні) туристичних маршрутів необхідно 

враховувати природні умови, наявність екскурсійних об’єктів та 

забезпеченість транспортними засобами. 

Залежно від транспортних засобів, що використовуються при 

організації туризму, формуються такі туристичні маршрути: автобусні 

(автомобільні), залізничні, судноплавні, авіаційні, пішохідні. 
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УДК 711 

О.В. Матій, 

аспірантка 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ У НОВОСТВОРЕНИХ 

АРЕАЛАХ МІСТА КИЄВА 

Історія Києва - це складна історія розбудови і втрат, розвитку 

найсуттєвішого і важливого в місті, відродження кращого з втраченого в 

ньому. Не дивлячись на численні випробування, особливо важкі на 

початку і в кінці минулого тисячоліття, місто зберегло чимало зі 

створеного на кожному з етапів і має нині багату культурну спадщину, 

важливішою цементуючою складовою якої є його містобудівна 

спадщина. 

На сьогоднішній день до Реєстру національного культурного 

надбання включено 380 пам’яток архітектури, 23 пам’ятки археології, 25 

пам’яток історії і 9 пам’яток монументального мистецтва. Велика 

кількість об’єктів охороняється як пам’ятки культури місцевого 

значення. 

За попереднім аналізом на території Києва налічується до 20 

історичних ареалів. Згідно з Генеральним планом розвитку Києва у  

ХХІ сторіччі, розробленим за розпорядженням Київської міської Ради 

від 23.12.99 № 171/673, на території Києва було виділено 6 історичних 

ареалів (Центральний, Солом’янський, Північний, Пуща-Водиця, 

Китаївський, Південний). 

Однак у новій концепції стратегічного розвитку міста Києва, що 

була розроблена у 2010 році, здійснена розробка нового історико-

архітектурного плану. Це пов’язано з погіршенням стану історичного 

середовища, історико-архітектурного значення пам’яток культурної 

спадщини, природного ландшафту внаслідок немасштабних форм 

новобудов. 

Зважаючи на вищесказане, постає питання: як зміняться умови 

регулювання забудови на територіях, що увійшли до існуючих ареалів 

після уточнення їх меж, згідно з новою Концепцією розвитку, а також на 

територіях новостворених ареалів? Раніше на них не обмежувалася 

господарська діяльність так, як тепер цього вимагають правила 

охорони історичних ареалів. 

На сьогоднішній день стоїть проблема відповідного наукового 

обґрунтування ареалів, визначення їх меж та режиму використання 

територій, що входять до їх складу. При цьому слід враховувати їх 

різний історико-культурний потенціал та стан збереження. 
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УДК 711 

О.В. Корнєва, 

аспірантка 

ОЦІНКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ТА ЕКОНМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

У доповіді висвітлено : 

 системний підхід, аналіз та синтез методів інвестиційного 

обґрунтування реконструкції історичних комплексів; 

 механізми та сукупність факторів (інвестиційного клімату, 

стимулювання залучення іноземного капіталу, лібералізація ринку 

об’єктів історичної нерухомості тощо) підвищення ефективності 

ведення інвестиційної політики в регіонах країни; 

 дослідження мультиплікаційного ефекту за рахунок розвитку 

туризму; 

 результати дослідження оцінки культурно-історичного та 

економічного потенціалу території при інвестуванні. 

Терміни: інвестиції, реконструкція, мультиплікаційний ефект, 

туризм, економічний ріст. 

 

УДК 711 

К.О. Штепа, 

інженер 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Сьогодні однією з найбільших трагедій міста є те, що будучи 

найвищим досягненням людської цивілізації, воно стає не тільки 

незручним, але і в значній мірі небезпечним для життя, навіть для 

майбутнього покоління. 

Міське середовище є поняттям, що виражає глибоку сутність 

міста і як місць скупчення великих мас людей, і як функціональної 

освіти, що відіграє важливу роль в житті і розвитку суспільства. 

Якість міського середовища потрібно розглядати не тільки як 

підтримання заданих чи нормативних значень показників міського 

середовища, але й таких значень показників, які відповідають заданому 

рівню безпеки об’єктів та населення. Рівень ймовірності її виникнення 

можна вважати рівнем загрози.  

Слід звернути увагу на те, що існує потенційна та реальна 

небезпека перебування в місті. Потенційна - небезпека, що оцінюється 

відповідною величиною ймовірності виникнення. А реальна – це 
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небезпека, яка вже почала реалізовуватись у місті: знищення 

природного середовища, забруднення природного басейну води, землі, 

руйнування житлового та нежитлового фонду, покриття вулиць тощо. 

Міське середовище включає в себе природні і антропогенні 

фактори. Антропогенні являють собою фактори, що отримані людиною, 

її господарською діяльністю і створюють негативну дію на здоров’я 

людини. 

До містобудівних заходів підвищення безпеки у міському 

середовищі слід віднести: підвищення безпеки дорожнього руху 

(організація транспортних розв’язок, розділення транспортних і 

пішохідних потоків, створення пішохідних зон, створення 

одностороннього руху, організація безпечних пішохідних переходів, у 

тому числі у різних рівнях); інженерний захист територій (захист від 

затоплення паводковими водами, боротьба зі зсувами, обвалами, 

вплив сейсмічних явищ); забезпечення в місті громадського 

правопорядку. 

Діючі містобудівні норми позбавлені посилань на те, щоб 

враховувались кримінологічні наслідки при виконанні містобудівних 

проектів. Тип поведінки і характер правопорушень в значній мірі 

зумовлюється умовами міського середовища. До факторів, що 

впливають на скоєння злочинів, можна віднести: погано спроектовані 

вулиці та квартали, відсутність організованих місць відпочинку, 

недостатнє освітлення вулиць, погані санітарно-гігієнічні умови (це 

стосується перш за все старої занедбаної забудови). 

Необхідно впровадити містобудівні заходи щодо боротьби зі 

злочинністю і забезпечення безпеки населення. Адже життя людини 

тільки тоді повноцінне, коли вона отримує радість від перебування в 

місті. 

 

УДК 711 

О.І. Літвицька, 

студентка 

«ПАСИВНИЙ» БУДИНОК 

Місцем народження неординарної ідеї «пасивного» будинку (нім. 

Passivhaus, англ. Passive house) стала Німеччина. Оригінальність 

принципу полягає в тому, що житло обігрівається теплом, яке виділяє 

людина і тварина, що живуть у ньому, а також використовуваними 

побутовими приладами та іншими джерелами енергії (наприклад, 

сонячним). 
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В Україні перший «пасивний» будинок звели у 2008 році. Нині у 

Києві, Чернігові і Василькові (Київська обл.) побудовано 3 «пасивних» 

будинки, які передбачають ряд вимог: 

 Базовим критерієм є створення неперервної оболонки будівлі з 

підвищеною теплоізоляцією та коефіцієнтом теплопровідності менше 

0.15 Вт/(м²·К). 

 Для відповідності норм, будинок повинен пройти тест, так 

званий «Blower- Door», – перевірку на втрату мінімальної кількості 

повітря під тиском. 

 Необхідно ліквідувати «містки холоду», тобто ті місця, у яких в 

результаті порушення теплоізоляційної оболонки відбувається втрата 

тепла.  

 Важливим елементом є використання сонячної енергії завдяки 

орієнтації будинку на південь і відсутності ділянок, які б знаходились у 

тіні. 

 Особливе скління, серед виробників якого можна виділити в 

окрему групу тих, хто спеціально веде розробку і виготовлення вікон 

саме для «пасивних» будинків.  

 Якісна система вентиляції, яку у «пасивних» будинках 

називають припливно-витяжною з рекуперацією тепла.  

 За умови достатньої площі даху будівлі можна встановити 

сонячний колектор, здатний перетворювати енергію сонячних променів 

на теплову.  

 Опалення будинку та забезпечення його мешканців гарячою 

водою за допомогою теплових помп. 

 Споживання енергії не більше, ніж 15 кВт / год з розрахунку на 

кубометр об’єму житлового простору. 

Сучасне суспільство все більше переймається тим, як не 

виснажувати природні ресурси, звертати увагу на функціональну 

доцільність. «Пасивні» будинки є першим кроком на шляху вирішення 

цих проблем, адже ця технологія розвивається і вдосконалюється. 
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УДК 711 

О.П. Дроздівський, 

доцент 

А.В. Островський, 

студент 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ 

МЕРЕЖІ 

Для підтримки інформації про стан дорожнього покриття в 

актуальному стані необхідно регулярно виконувати моніторинг усіх 

автомобільних доріг. Завдання моніторингу полягає у виявленні 

дефектів дорожнього покриття (ями, тріщини) і обчисленні їх 

характеристик (площа, глибина), визначенні якості ліній розмітки. На 

основі отриманої інформації можна: дати об'єктивну оцінку стану 

дороги і спрогнозувати його зміни в майбутньому; оцінити доцільність 

ремонту і вибрати оптимальний для ремонту момент; розрахувати 

вартість ремонтних робіт; перевірити відповідність параметрів дороги 

після ремонту прийнятим нормативам. 

Моніторинг об’єктів міського господарства з використанням 

сучасних геоінформаційних технологій: 

 Наземне лазерне сканування. 

 Мобільні системи картографування (гелікоптери (інженерні 

комунікації), човни, літаки, потяги, автомобілі). 

Переваги мобільної технології сканування: 

 швидке і економічне розгортання обладнання; 

 безпосередній збір тривимірних даних і вимірювання для 

додатків ГІС;  

 висока щільність даних дозволяє виявляти малі за розміром 

об'єкти; 

 швидка зйомка дороги і дорожньої інфраструктури. 

 економічний процес обробки даних; 

 мобільність скануючої системи – вона може бути розгорнута 

на мікроавтобусі, джипі або на будь-якому транспортному засобі; 

 досягається відносна точність – до 30 мм; 

 абсолютна точність – від 50 мм, залежно від якості прийнятих 

даних GPS. 
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УДК 656 

К.М. Гаєвська, 

студент 

Є.О. Рейцин, 

професор 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ СТУДЕНТІВ 

НА МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

1. На сучасному етапі, при появі великої кількості приватних 

вищих навчальних закладів, окрім вже існуючих державних вищих 

навчальних закладів, шкіл-ліцеїв тощо, виникає необхідність розрахунку 

величин пасажиропотоків студентів і визначення особливостей їх 

розподілу за напрямками. 

2. Цьому питанню присвячено небагато наукових досліджень, як 

у нас в Україні, так і в інших країнах СНД. Зокрема: О.І. Берлог 

«Моделювання напрямків пересування студентів на прикладі Київського 

національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)»; 

О.І. Берлог «Особливості моделювання пасажиропотоків в містах на 

сучасному етапі»; В.В. Панова, О.А. Пономарь «Особенности 

передвижений студентов ВУЗов». Але в жодній з них ми не знаходимо 

методів цілеспрямованого розрахунку величин пасажиропотоків. 

3. Специфіка розташування ВНЗ дозволяє їх класифікувати за 

видами міського пасажирського транспорту, маршрути якого 

знаходяться у зоні пішохідної доступності. Наприклад: Київський 

політехнічний інститут обслуговується лінією метрополітену, 

швидкісного трамваю, тролейбусу, автобусу, маршрутного таксі; 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

обслуговується лінією тролейбусу, автобусу, маршрутного таксі. 

4. У 2011 р. вийшла зміна №1 до ДБН 360-92**, в якій вперше 

вводять при розрахунку рівня автомобілізації кількість автомобілів, що 

припадає на долю студентів, але це значення недостатньо 

обґрунтоване. 

5. Виникає задача розробки моделей для розрахунку величини 

відволікання від загального пасажиропотоку, потоків пасажирів на 

індивідуальний транспорт, зокрема, що обслуговує студентів. Моделі 

відволікання пасажиропотоків на індивідуальний транспорт (без 

врахування студентів), розроблялися раніше (В. Кірзнер, М. Зєнгбуш 

«Пассажиропотоки в городах»). 

Висновок: Для визначення величини студентських 

пасажиропотоків і їх розрахунку треба створити відповідні математичні 

моделі, які враховували б особливості функціонування ВНЗ в містах на 

сучасному етапі. 
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Секція 14. Містобудування та архітектура 

 

УДК 72.01 

В.О. Праслова, 

доцент 

СТРІТ-АРТ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Художнє проектування архітектурного середовища - вид 

просторового мистецтва, що перетворює предметно-просторовий 

комплекс умов і обставин людського буття на об'єкт художньої 

творчості. «Художнє проектування» – це неофіційний підхід в дизайні, 

що виникає у середовищі художників та філософів як відповідь на 

офіційний державний підхід «художнє конструювання». 

Стріт-арт (англ. street – вулиця) – один з найвпливовіших 

напрямів андеграунду з часів панку. Це нова форма мистецтва, що 

виросла з графіті, сплавленого з мінімал-артом, колажем, асамбляжем, 

флюксусом, концептуальним мистецтвом. Стріт-арт – мистецтво нового 

покоління, що використовує наклейки, трафарети, плакати, просторові 

асамбляжі та інсталяції, соціоскульптуру та «нео-редімейд» (нові 

«готові речі») з метою залишити згадку про себе будь-якими засобами. 

Головним для творців стріт-арту є реакція публіки на недовговічні 

твори, а не слава і не гроші. Імена та прізвиська діячів «вуличної 

культури», шедеври якої створюються на межі закону переважно вночі 

на найкращих стінах будинків міст світу, стали відомі завдяки 

документальному фільму «Вихід крізь сувенірну лавку» Т. Гуети 

(пізніше відомого як MBW – «містер мозкоправ») під редакцією 

провокатора і «робін гуда» стріт-арту Бенксі. Серед них Space Invader 

(космічний захватчик), що створює твори про космічних прибульців із 

мозаїки; Monsieur Andre (мсьє Анрі), який зображує історію життя 

мультяшного персонажу – обличчя; Zeus створює галерею під 

відкритим небом, домальовуючи тіні на асфальті від різних речей; 

Шепард Ері, завдяки експериментам із повторюючимися зображеннями 

котрого уявна влада образу перетворюється в справжню; художниця 

Swoon, що обирає стіни для розпису, помацавши їх, враховуючи 

текстуру. 
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УДК 721.012.8 

Ю.С. Рябець, 

доцент 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ 

ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 

Екологізація громадських будівель одночасно з застосуванням 

гнучких архітектурно-планувальних рішень, новітніх будівельних 

технологій та конструкцій, інтегрованих екологічних інженерних систем, 

пов’язана з екологічними підходами до організації їх внутрішнього 

простору та комплексним формуванням обладнання. 

Основними напрямками екологічного формування внутрішнього 

простору громадських будівель є впровадження енергозберігаючих 

технологій та обладнання; формування предметного наповнення з 

використанням екологічно чистих матеріалів та матеріалів, що 

підлягають повторній переробці; комплексне озеленення інтер’єрів. 

Впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання 

передбачає застосування енергозберігаючих освітлювальних приладів 

(світлодіодні джерела світла), оптоволоконних інженерних систем 

природного освітлення («світлові колодязі»), застосування обладнання 

та приладів з високим класом енергозбереження, обладнання з 

використанням альтернативних джерел енергозабезпечення тощо. 

Комплексне формування обладнання з екологічно чистих 

матеріалів пов’язане, з одного боку, з використанням матеріалів, які 

безпечні для здоров’я людини – природні та штучні матеріали, що не 

виділяють токсичних речовин в повітря та радіоактивно безпечні; з 

іншого – матеріалів безпечних для навколишнього середовища – 

матеріалів, що підлягають повторній переробці, та отриманих внаслідок 

вторинної переробки (гофрокартон, пластики тощо). 

Комплексне озеленення інтер’єрів передбачає створення у 

внутрішньому просторі громадських будівель рекреаційних зон з 

розміщенням різних видів рослинності, зимових садів, озеленених 

атріумів, вертикальних площин озеленення (фітостіни) тощо. 

 

УДК 514.18 

О.О. Гореленко, 

асистент 

ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ЦЕМЕНТНО-

БЕТОННИХ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ 

У роботі представлено проблеми будівництва і ремонту існуючих 

та майбутніх об’єктів цивільної авіації у рамках розвитку аеропортів до 
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підготовки ЕВРО-2012 та стрімкого збільшення навантажень і 

удосконалення повітряних суден. Наведені методи будівництва та 

ремонту дорожнього покриття. Запропоновані до використання вже 

існуючі технології укріплення при будівництві. Такі ідеї, як гео-сітка та 

технологія локального ремонту покриття. Наведені аспекти, які 

показують, що вітчизняне дорожнє будівництво не відповідає 

стандартам Європи по причині надтонкого контактного шару та основи. 

Приділяється увага методу визначення деформацій покриття за 

допомогою геометричного моделювання з урахуванням різного типу 

навантажень та шарів покриття, його особливостей та фізико-

механічних властивостей.  

Деякі технології ремонту і улаштування покриттів широко 

використовуються в країнах Заходу. Так, у Німеччині вже довгий період 

використовують режим термоукладки «репейвінг». Цей спосіб дає такі 

переваги: спушування існуючого шару асфальтобетону; вирівнювання; 

попереднє вирівнювання; додавання нової суміші; розрівнювання та 

ущільнення. Головне те, що при цьому способі використовується одна 

машина та можливе збереження висотних міток. Другий спосіб, який 

теж широко використовується у Німеччині, – це «Ремікс» 

(термозмішування), при якому стару асфальтобетону суміш 

перемішують з новою. При цьому методі можна не зважати на якість 

старого полотна, а саме – асфальтобетону. Ремонт можливий з будь 

якими дефектами поверхні, чи то вибоїнами, хвилястими нерівностями 

тощо. Основним моментом технологічного процесу є машина німецької 

фірми Wirtgen (віртген). Вона за одну технологічну операцію проводить 

повний спектр термічної обробки старого полотна, розпушує його та 

добавляє нову суміш. Витрати нової суміші 25-50 кг/м2. Для 

термообробки використовують термопрофілеровщик ДЕ-234, який має 

не тільки обладнання для термоукладки, а й навіть мішалку.  

Такі типи ремонту проводяться без втручання на шари основ 

аеродромного покриття, тобто роботи дозволяються проводити тільки 

якщо основа аеродромної «одежі» не деформована. Загальна товщина 

повинна бути не менше 80 мм, при товщині регенерованого шару не 

менше 10 мм глибше глибини рихлення. Будівництво та ремонт 

покриттів дозволяється тільки при температурі повітря не нижче +5°С, а 

також при сухих погодних умовах. Якщо будівництво не проходить у 

складних кліматичних умовах, тоді застосовують добавки гідрофобних 

властивостей. 
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УДК:726.7:727.4 

О.І. Жовква, 

заступник начальника управління 

забезпечення містобудівної політики 

Головного управління містобудування та архітектури 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ ПРИ 

ПРОЕКТУВАННІ САКРАЛЬНОГО ЯДРА ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ КОНФЕСІЙ 

1. Основні види мистецтва, що застосовуються при проектуванні 

сакрального ядра духовних навчальних закладів різних конфесій 

(монументальний живопис, мозаїка, вітраж, скульптура). 

2. Перспектива монументального живопису як найпопулярнішого 

виду сакрального мистецтва. 

3. Прогресивні технології у сучасному монументальному живописі 

на прикладі розписів Михайлівського Золотоверхого та Успенського 

соборів, а також Троїцької церкви Свято-Троїцького Іонинського 

монастиря (з власного досвіду). 

4. Висновки. 

 

УДК 725.85/.89 

Г.І. Дорохіна, 

асистент 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ, ПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Тренажерна зала в житті сучасного мешканця мегаполіса займає 

місця інколи стільки ж, скільки обов’язкова, знімаюча стрес вечірка в 

кінці робочого тижня. Коли ж мова заходить про людей з обмеженими 

фізичними можливостями, подібне проведення часу може слугувати не 

лише частиною фізичної реабілітації, але й цікавим відпочинком, 

розвитком власної активності та творчості, інструментом для зміни 

свого життя і досягнення більш високого рівня незалежності. 

Аби максимально полегшити доступ людини у інвалідному візку 

до громадських споруд, зокрема до фізкультурно-оздоровчих закладів, 

за відправну точку пропонується взяти максимальні розміри крісел-

візків, щоб надати можливість самореалізації усім без виключення 

верствам населення. У зв’язку з цим пропонується переглянути 

організацію просторів основних та допоміжних приміщень фізкультурно-

оздоровчих споруд (роздягалень, душових, тренажерних зал).  



 127 

Нові спеціальні тренажери для людей з обмеженими фізичними 

можливостями також змінюють звичайне уявлення про організацію 

простору тренажерної зали, пристосованої для використання людьми з 

обмеженими фізичними можливостями. А різноманітність організації 

фізкультурно-оздоровчих клубів за рівнем комфортності та рівнем 

обслуговування спонукають до розробки принаймні трьох варіантів 

організації простору тренажерних зал: 

 мінімального простору (з мінімальним переліком необхідного 

сучасного обладнання) для використання виключно людьми з 

обмеженими фізичними можливостями; 

 мінімального простору (з мінімальним переліком необхідного 

сучасного обладнання) для сумісного використання людьми з 

обмеженими фізичними можливостями та людьми без фізичних 

уражень; 

 оптимального простору для сумісного використання. 

 

УДК 725.54 

І.Л. Кравченко, 

асистент 

ПРИНЦИПОВА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ МЕДИЧНО-

СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ 

Огляд досвіду проектування, будівництва та експлуатації 

закладів, що подібні за функцією до реабілітаційних центрів висвітлює 

декілька шляхів розвитку будівель подібного типу. Виділено три основні 

композиційні типи: централізований, блокований, павільйонний. 

В залежності від місткості та кількості потенційних відвідувачів 

доцільно проектувати централізованими заклади, місткість яких не 

перевищує 80 осіб. Реабцентри більшої місткості, 80 – 100 осіб, мають 

більш розвинуту архітектурно-планувальну структуру за рахунок 

збільшення приміщень, що обслуговують, та приміщень для 

тимчасового відпочинку дітей з вадами розвитку. Їх композиційні типи – 

блокований або павільйонний (для південних регіонів). Слід зазначити, 

що будівлі подібної місткості на мають санаторного відділення, тобто 

відділення довгострокового перебування, а розраховані на роботу у 

режимі «денного стаціонару». Реабцентри більшої місткості - до 200 

осіб – мають у своєму складі санаторне відділення та тяжіють до суто 

блокованого композиційного типу. 

Принципова схема формування мережі реабцентрів залежить від 

рівня навантаження, тобто від кількості відвідувачів будівлі. Заклади 
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розподіляються таким чином: перший рівень – місткість 1-2 дитини 

(інтегрована група); другий рівень – до 20 дітей (інтегрований блок 

приміщень); третій рівень – 20-80 дітей (окремо побудовані); четвертий 

рівень – 80-200 дітей (реабцентр максимальної місткості). Перший та 

другий рівень навантаження функціонують у структурі «материнського» 

закладу як вбудовані або прибудовані приміщення або група 

приміщень. Третій та четвертий рівень функціонують самостійно. 

Функціонально-планувальна структура центрів реабілітації 

залежить від рівня навантаження. 

 

УДК 725.54 

Ю.М. Старжинський, 

асистент 

ВЗАЄМОДІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ З ФОРМАТОМ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

Місто у своєму просторі уособлює певну визначену суспільну і 

політичну організацію, його можна назвати суспільним просторовим 

організмом. Простір міста, особливо великого, насправді відданий не 

вільному ринкові, а великому капіталові глобального походження. 

Глобальний капітал має подібні уподобання, тому і архітектура 

стає подібною у всіх країнах, охоплених глобальним ринком. Глобальна 

архітектура – це передусім архітектура ―фірмового знаку, моди, 

тенденцій, стилів‖, розповсюджених всюди. 

Змінюється простір формування міської культури – ним стають 

великі торгові центри (супермаркети, гіпермаркети, молли тощо), де 

формується масова споживацька культура. Внаслідок цього місто 

втрачає тотожність та самобутність, а залишається залежним 

елементом. 

Залежно від транспортної доступності і площі ділянки, а також 

кількості і купівельної спроможності місцевого населення, на місці, 

наприклад, ринку можна побудувати практично будь-який об'єкт 

торговельної нерухомості – від скромного мікрорайонного ТЦ до 

величезного багатофункціонального центру. 

Рецепт ідеального торгового центра дуже простий – потрібно 

заздалегідь знати орендарів і покупців ТЦ ще на стадії розробки 

концепції. Тільки тоді можна уникнути проблем, пов'язаних з 

неправильними орієнтаціями й плануванням ТЦ. Як правило, набір 

характеристик типового торгового центру: проста транспортна розв'язка 

неподалік, внутрішня інфраструктура (фуд-корт, санвузли, зручні ліфти 

й сходи). Однак навіть на цій стадії часто допускаються прикрі помилки. 
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При оцінці місця розташування для розміщення торговельно-

розважальної або розважальної нерухомості необхідно приділити 

серйозну увагу аналізу місця, пішохідній і транспортній доступності, 

візуальній доступності, жвавості потенційного купівельного потоку, 

віддаленості житлової забудови, щільності населення в ресурсній зоні, 

рівню існуючої і планованої конкуренції, оскільки саме місце 

розташування істотно впливає на формування концепції торговельно-

розважального центру, багато в чому визначає цільові категорії 

покупців, вимоги до рівня представлених товарів і послуг, основні 

параметри об’єкту, такі як: загальна площа, поверховість, вимоги до 

розміру парковки, присутності і складу орендарів. 

Основними чинниками, які впливають на вибір місця 

розташування торговельного центру, є близькість до станцій 

метрополітену, крупних транспортних вузлів, магістралей 

загальноміського значення, місць роботи. Велике значення для 

успішності торгівельного центру має правильний вибір концепції, під 

якою ми розуміємо об'єднання таких основних питань, як вибір 

земельної ділянки, архітектурне рішення, формат об'єкту, залучення 

основних (так званих "якірних") орендарів. Поки що вітчизняна практика 

будівництва торговельних центрів базується на першочерговому виборі 

земельної ділянки, і лише потім починається розробка проекту по 

загальному вигляді конфігуративних особливостей цієї ділянки. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зауважити, що торговельні 

комплекси все ж таки є невід’ємною частиною міського простору. 

Міський простір створює можливість постійно відкривати «щось нове», 

збуджує нашу пізнавальну активність, відкриває перспективи нового, 

«вбудованого у те, що вже відоме, представляючи просторові акценти». 

Також при застосуванні новітніх технологій сама собою створюється 

просторова форма, яка привертає загальну увагу, в урбанізованому 

просторі. 

 

УДК 727.82 

Є.А. Бевз, 

аспірант 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК 

Бібліотечна мережа побудована за принципами ступінчатої 

системи і входить до комплексної системи громадського 

обслуговування. За ступінчатою системою громадське обслуговування 

розподілялося на три рівня у відповідності із частотою попиту на 

послуги та містобудівними одиницями міста. 
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Характерна риса мережевої структури публічних бібліотек – 

ієрархічна форма побудови мережі і координація діяльності її установ. 

Завдяки ієрархічній функціонально-мережевій взаємодії установ 

забезпечується спадкоємність обслуговування знизу доверху – від 

установи низового рівня (місцевого обслуговування) до установ вищих 

рівнів мережі (включаючи бібліотеки регіонального призначення). 

Тоталітарний характер політики радянської держави та жорстка 

ієрархічна організація управління залишили без уваги механізми 

саморегуляції складних містобудівних систем.  

У зв’язку з соціально-економічною і містобудівною перебудовою 

відбувається часткова зміна планувальної організації мережі публічних 

бібліотек.  

Сьогодні триває процес ліквідації централізованої бібліотечної 

системи (ЦБС): на відміну від радянських, чинні нині нормативно-

правові акти не закріплюють обов’язковість об’єднання публічних 

бібліотек на рівні району (міста) в ЦБС, лише одиниці ЦБС є 

юридичними особами, фінансування здійснюється за рахунок місцевих 

бюджетів. Саме ці фактори кардинально вплинули на масове 

поширення процесу децентралізації мережі бібліотек. 

За методологією синергетики: розпад структур, що вже вичерпали 

себе, відкрив можливості для іншої їх самоорганізації. При цьому 

оновлення не означає заперечення усталених традицій. 
 

 

УДК 72.03+72.036 

О.В. Дорожкін, 

аспірант 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІСТОРИЗМУ ТА НАПІВІСТОРИЗМУ В АРХІТЕКТУРІ 

Наукове завдання стилістичної ідентифікації наразі 

використовується: під час досліджень історії мистецтв, при складанні 

краєзнавчих путівників тощо. Метою є розробка методів ідентифікації, 

що уможливлюють об’єктивну фіксацію регіональних особливостей 

сучасної української архітектури. 

Традиційно для стилістичної ідентифікації використовується 

порівняльний метод І. Вінкельмана, який прив’язує морфологічні риси 

до історичних епох, синтетично зіставляючи та ігноруючи певні риси і 

суб’єктивно оцінюючи їх якість. Більш сучасним є метод ідентифікації 

деконструктивізму О.Ю. Криворучко, що складається з основного 

критерію та сьома додаткових критеріїв, за умови відповідності яких 

об’єкт ідентифікувався як деконструктивіський. 
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Спроби ідентифікації історизму та напівісторизм за наведеними 

методами суб’єктивне та мети не досягає. Удосконалений метод може 

базуватися на пошуку унікальних компонентів, що притаманні певній 

стильовій течії. Підтвердження виключної притаманності кінцевої 

кількості елементів дозволить ідентифікувати стильову течію. 

Вибір унікальної компоненти є гіпотетичним; з назв течій, які 

аналізуються, припускаємо, що це певні історичні деталі. Отримуємо, 

що історизм виключно застосовує аутентичні до обраного історичного 

стилю архітектурні деталі: колони, капітелі, бази, сандрики, кронштейни 

тощо, які зазвичай є позичанням з ордерної системи. Напівісторизм 

виключно використовує неаутентичні архітектурні деталі, застосовані у 

неаутенитчному контексті: ризаліт у формі колони, русти на скляній 

стінці, перегорнута консоль тощо, що зазвичай є інтерпретаціями 

архетипічних елементів. При апробації цього методу було 

ідентифіковано біля тридцяти об’єктів історизму та напівісторизму в 

світі та стільки ж в Україні. 

 

УДК 711 

А.С. Андрощук, 

асистент 

МАЙБУТНЄ РОЗВИТКУ ВУЗЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МІСТОБУДІВНОЇ 

СИСТЕМИ м. КИЄВА 

Містобудівна система Києва інтенсивно розвивається. А 

можливостей для її розвитку в центральній частині міста вже немає. 

Тому рішенням цієї проблеми може бути реорганізація міських центрів, 

які є головними елементами планувального каркасу міста. 

Розташування архітектурних ансамблів в зонах загальноміських 

центрів, які окреслюють центральну частину міста, дозволить 

сформувати силует і панораму міста. Вузли багаторівневої структури 

міських центрів мають стати композиційними і символічними 

домінантами. Оновлені міські центри можуть гармонічно вписатись в 

архітектурне середовище міста і підкреслити його своєрідність. Для 

відродження образу Київського середовища пропонується утворювати 

нові та підтримувати старі функції в цих центрах на засадах 

гармонійності та пропорційності. 

Багатофункціональні структури, що плануються в зонах 

загальноміських центрів, повинні вирішуватись у кількох рівнях і 

передбачати можливість інтеграції додаткових функцій. Простір цих 

центрів повинен бути оптимально використаний для формування 
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міських комунікаційних зв’язків. Міські центри можуть включати такі 

функціональні зони: зони внутрішнього і зовнішнього транспорту; зони 

паркінгу; зони торгово-розважальних комплексів; культурно-офісні зони; 

зони інженерних комунікацій, можуть інтегрувати зони житлового 

призначення та готелі, оскільки знаходяться в місцях масового 

зосередження людських потоків. Функціональне наповнення об’єкту 

залежить від рангу вузла. 

Вдосконалити функціональну організацію міських центрів можна 

дотримуючись принципів цілісності, перетікаючих просторів та 

гармонійності. 

 

УДК 514.18  

А.Є. Данієлян, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОДИЗАЙНУ 

ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ 

Зі збільшенням густоти населення в містах та зростанням потреб 

людини відповідно до сучасних умов життя зростає потреба у 

будівництві поліфункціональних об’єктів, висотних споруд та великих 

комплексів. Тотальна урбанізація веде до вичерпання природних 

ресурсів та несе загрозу навколишньому середовищу, тому сьогодні так 

гостро постає питання про зменшення рівня викидів в атмосферу, 

використання енергоефективних технологій, відновлюваної енергії та 

інших методів поліпшення екологічної ситуації мегаполісів. Екологічне 

будівництво пропонує економне використання ресурсів в організації 

водопостачання, опалення, вентиляції, електрозабезпечення, а також 

раціональне використання будівельних матеріалів. З'являється все 

більше «проектів майбутнього»: вертикальні ферми, вертикальні міста, 

підводні хмарочоси, концептуальні проекти створення об'єктів, які б 

функціонували як жива екосистема, та ін.  

Напрямок так званої «екоархітектури» останнім часом став 

надзвичайно популярним. Але, як будь-який новий напрямок, він 

розвивається хаотично. На сьогодні не існує чітких меж та критеріїв, що 

класифікували б, які об'єкти відносяться до екоархітектури, а які просто 

частково використовують деякі її прийоми. Архітектори розробляють 

концептуальні проекти майбутнього, незалежно один від одного, часто 

не знаючи, що запропоновані ними принципи вже були розроблені 

кимось раніше. 

Наявні аналітичні публікації також не дають чіткої картини щодо 
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цього напрямку, оскільки кожен автор по-своєму трактує та 

використовує приставку «еко» (екоархітектура, екотек, біотек, 

біоархітектура тощо). Використання екопринципів найчастіше 

фрагментарне, неоднозначне, дуже мало проектів, створених на основі 

загальної ідеї, якій підпорядковані усі складові об'єкту: форма, функція, 

наповнення. 

Існуючі зарубіжні стандарти сертифікації об'єктів архітектури 

враховують лише енергоефективність споруди та ступінь забруднення 

навколишнього середовища. Але формотворення та розробка 

концепцій комплексного підходу до проектування екооб'єктів не 

розглядаються. 

Аналіз об'єктів та проектів екологічної архітектури з точки зору 

принципів геометричного формотворення, конструктивних та 

інженерних рішень, закладених концептуальних ідей та взаємозв’язок 

цих компонентів дає можливість формулювати принципи створення 

об'єктів екоархітектури та запропонувати системні засади їх 

формотворення. 

 

УДК 711.4:504.05 

А.В. Захарова, 

аспірант 

МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОПОЛІСНОГО ТИПУ РОЗСЕЛЕННЯ 

Екополісний тип розселення зі своєю структурно-функціональною 

одиницею екополісом має вирішувати сучасні задачі суспільства у 

питаннях відновлення та балансування відносин між людиною та 

природою. 

Екополісний тип урбанізації має за мету змінення напрямків 

розвитку міських систем з антропогенного поглинання та знищення 

природних ландшафтів до екологічно стабільного співіснування 

суспільства та природного середовища. 

Сьогодні поняття «екополіс» сприймається як новий елемент 

розселення, який містить у собі не тільки екологічно орієнтовані методи 

містобудівної організації, а й новий спосіб життя, нове світосприйняття, 

в якому діяльність людини узгоджена з природними процесами. 

Побудова типології нових елементів розселення за 

містобудівними ознаками ґрунтується на основних критеріях оцінки: 

просторова структура (екоквартал, двохвимірне місто, вертикальне 

місто, мережане місто); місцеутворення (в системі міста, в групі міст, в 

системі розселення); функціональне призначення (агрополіс, 

наукополіс, курортополіс, діловий центр). 
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Екополісний тип розселення має відповідати екологічним вимогам 

безпеки та соціальним потребам; містить у собі функціонально 

збалансовані зони; бути екологічно сприятливим та енергетично 

заощадливим. 

Досягненням умов реалізації екополісів на урбанізованих 

територіях може стати створення мережі «водно-зелених коридорів» 

для збору й використання дощової та талої води, біологічне очищення 

стічних вод та ґрунтів, рекультивація земель, використання 

альтернативних джерел енергії, екологізація транспорту тощо. 

 

УДК 711.47:346 

Ю.В. Козлова, 

аспірантка 

ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВА ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

НАУКИ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА 

У сучасних умовах українське законодавство у сфері інтеграції 

науки, освіти і виробництва перебуває на стадії становлення. 

Питання співробітництва освіти, науки й виробництва завжди 

були об'єктом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. 

Виробництво інформації та нових знань здійснюються наукою і 

освітою. Але самі по собі, без зв'язку з виробництвом наука й освіта не 

є чинниками розвитку економіки. 

При цьому важливим є не кількісне збільшення законодавчих і 

нормативно-правових актів, а підвищення якості законодавчого 

забезпечення інтеграційних процесів, забезпечення взаємної 

відповідності законів і нормативних документів, виключення різночитань 

між ними. 

Реалізація таких дій дасть змогу конструювати відносини між 

зацікавленими сторонами на визначеній законодавчій базі, сприятиме 

забезпеченню необхідних умов для всебічного розвитку відносин та 

більш глибокого поєднання науки, освіти і виробництва, а отже, буде 

вирішувати проблеми цих сфер і забезпечувати 

конкурентоспроможність національної економіки в цілому. 

Огляд законодавства дає змогу зробити висновок, що у ньому 

закріплені лише окремі юридичні передумови для розвитку процесів 

інтеграції. І що у цілому законодавству з питань інтеграції властиві 

істотні недоліки: фрагментарність, відсутність комплексного підходу до 

вирішення проблем взаємодії науки, освіти і виробництва, відсутність 

погоджених норм законодавства, недосконалість норм інших галузей 

законодавства з врегулювання інтеграційних процесів. 
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УДК 711.13:504.38 

І.П. Козятник, 

аспірантка 

ВПЛИВ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА 

ФОРМУВАННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ МІКРОКЛІМАТУ ТЕРИТОРІЙ 

ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

Діючими містобудівними нормами (ДБН 360-92**) комфортність 

теплового режиму мікроклімату, за умов інсоляції, визначається 

тривалістю прямого сонячного опромінення приміщень і житлової 

території на період з 22 березня по 22 вересня і оцінюється на основі 

карт інсоляції. Результати натурних і теоретичних досліджень з питань 

формування теплового режиму мікроклімату територій житлової 

забудови, які були проведені на кафедрі містобудування і здійснені 

автором в період 2009 – 2011 рр., показали, що існуючі методи оцінки 

комфортності теплового режиму мікроклімату за показниками карт 

інсоляції, що визначають ділянки території з різною тривалістю 

опромінення їх прямою сонячною радіацією, не в повній мірі 

враховують фактори, які впливають на формування теплового режиму 

територій забудови, критерієм оцінки якого повинні бути теплові 

відчуття людини. За результатами досліджень – головними 

містобудівними факторами, що формують тепловий режим 

мікроклімату в приземному шарі повітря (двометровий шар над 

поверхнею землі), визначені поверхні стін східної, південно-східної, 

південної, південно-західної та західної орієнтації, за їх здатністю 

поглинати та відбивати пряму сонячну радіацію і випромінювати 

теплову, та прибудинкові смуги, які опромінюються прямою сонячною 

радіацією та відбитою від стін будинків, а їх ширина і теплові 

характеристики залежать від орієнтації стін, до яких вони прилягають. 

Результати наукових досліджень свідчать про можливість і доцільність 

регулювання теплового режиму мікроклімату за рахунок зменшення 

площі інсоляції стін на основі архітектурно-конструктивних методів, 

враховуючи орієнтацію будинків; нових будівельних матеріалів, що 

мають зменшену теплоємність; раціональних прийомів благоустрою, 

розміщуючи його засоби з покращення теплового режиму мікроклімату 

на ділянках території відповідно до їх функціонального призначення. 
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УДК 514.18 

С.А. Кожедуб, 

інженер, здобувач 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ЦИФРОВОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ 

Рельєф топографічної поверхні реалізується засобами 

інформаційних технологій у вигляді цифрової моделі рельєфу (ЦМР). 

Достовірність інформації, яку несе ЦМР, є важливим критерієм, тобто 

створена модель повинна з необхідною точністю визначати значення 

висоти в кожній точці змодельованої поверхні, а також адекватно 

відображати геоморфологічні характеристики рельєфу топографічної 

поверхні. Точність створення моделі рельєфу у цифровій формі 

залежить від вихідної інформації, методу його математичного 

моделювання та дискретизації поверхні. Залежно від складності 

рельєфу місцевості та практичної задачі, яка повинна бути вирішена за 

допомогою ЦМР, формуються умови щодо обрання методу отримання 

даних, методу моделювання та дискретизації. 

Спочатку звернемо увагу на питання вибору інтервалу 

дискретизації ЦМР, так малі інтервали між точками моделі досить 

добре відтворюють рельєф місцевості, але це призводять до значних 

об'ємів файлів та падіння швидкості їх обробки, до того ж підвищуються 

затрати на отримання вихідної інформації, а великі інтервали між 

точками моделі призводять до втрати морфометричних деталей 

рельєфу і, як наслідок, важко отримати достатньо точну модель 

рельєфу місцевості.  

Основний підхід вибору оптимального кроку дискретизації 

базується на представленні рельєфу випадковою функцією, а для 

отримання даних про розподіл характеристик рельєфу використовують 

кореляційно-спектральний аналіз з побудовою кривої пересіченості або 

альтернативного їй графіка (теорема вибірок Котельникова-Шеннона).  

Наступним питанням є підбір методу моделювання рельєфу. 

Виконавши аналіз літературних джерел, присвячених розробці, 

дослідженню, порівнянню методів створення моделей топографічних 

поверхонь та опираючись на власні дослідження, виявлено 

методологічно відмінні різновиди реалізацій методів моделювання 

рельєфу та ряд їх модифікацій. З позиції теорії систем відсутність чіткої 

класифікаційної ієрархії ускладнює достовірні дослідження над такою 

групою методів, як наслідок, неможливо чітко встановити відмінності за 

їх структурними та алгоритмічними інваріантами та застосувати підхід 



 137 

формальної генерації ММР. Важливість класифікації полягає в 

можливості ідентифікації конкретних методів (як сукупності існуючих, 

так і можливих) на основі опису властивостей класів і підкласів кожного 

методу. Таким чином, виконання класифікації, з системної та 

геометричної позицій, є невід’ємною складовою обґрунтованого 

дослідження ММР. 

Основою створення класифікаційної ієрархії ММР стала системна 

класифікація методів геометричного моделювання, наведена в 

докторській дисертаційній роботі В.О. Плоского Базовими рівнями нової 

класифікації є: концепція моделювання, тип системи даних, 

регулярність системи даних, виконання попередньої геометричної 

обробки, наявність геометричного алгоритму, розмірність алгоритму, 

структура алгоритму, структурна складність, зв'язок системи даних та 

алгоритму, тип функціональних залежностей. 

 

УДК 727.3 

О.А. Крыжантовская, 

аспирант 

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОДЕССЕ, ХIХ - НАЧАЛО ХХ ВЕКА 

Одесса – один из немногих городов Украины, построенный по 

заранее разработанному плану, утвержденному в 1794 году, вместе с 

указом Екатериной II об основании города.  

В течение первого десятилетия в городе строятся больше тысячи 

зданий и сооружений. Первыми зодчими Одессы были приглашѐнные 

архитекторы и конструкторы из Италии, Испании и Франции. 

К 1820-1840 годам бурное строительство Одессы формирует 

почву для организации мастерской по подготовке местных 

проектировщиков и чертежников. 

В 1837 году под патронажем Одесского строительного комитета 

открывается чертежная мастерская. 

В период с 1847 года по 1849 год чертежники мастерской 

выполнили свыше 1000 чертежей. 

После Крымской войны (1853-1856 гг.) мастерская не получает 

поддержки городских властей и закрывается в 1858 г. 

30 мая 1865 года открывается школа черчения и рисования 

общества Изящных искусств под руководством Ф.Ф. Мальмана. С этого 

время начинается второй этап архитектурно-художественного 

образования в Одессе. 
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30 декабря 1899 года рисовальная школа приобретает статус 

Художественного училища. Преподавательскому составу 

предоставлены права государственных служащих. Изменение статуса 

школы показало осознание обществом необходимости подготовки 

профессиональных кадров в художественной сфере. 

 

УДК 727.5 

С.Ю. Курач, 

аспірант 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ФОРМУВАННЮ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО НАПРЯМКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Основною задачею організації мережі закладів спортивного 

напрямку позашкільної діяльності дітей є задоволення розумних потреб 

у сфері вільного часу і формування соціально-культурної активності 

дітей-учнів та дітей дошкільного віку. Основною характеристикою 

являється загальна функціональна направленість закладів як центру 

організаційно-масової і інструктивно-методичної роботи з дітьми та 

учнями. 

Заклади спортивного напрямку позашкільної діяльності дітей та 

учнів являються оптимізуючим елементом системи позашкільних 

закладів. Згідно з цим положенням принципи розміщення закладів 

спортивного напрямку позашкільної діяльності дітей та учнів у структурі 

міста повинні відповідати принципам всієї системи позашкільних 

закладів, доповнюючи і створюючи загальну раціональну систему 

організації педагогічного процесу у позашкільний час. 

Основні принципи: 

1. Місце в системі закладів спортивного напрямку позашкільної 

діяльності дітей та учнів в системі навчальних закладів. 

2. Ступінь обслуговування. 

3. Радіус обслуговування. 

4. Контингент.  

5. Процент обхвату закладів спортивного напрямку позашкільної 

діяльності дітей та учнів повинен складати 35%. 

6. Умови розміщення. 

Примірне співвідношення процентного обхвату учнів по видам 

діяльності. 

Організаційно-типологічна структура закладів спортивного 

напрямку позашкільної діяльності дітей та учнів. 
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УДК 72.01 

М.Б. Кость, 

аспірант 

СОЦІАЛЬНА ІНЕРЦІЯ ТА ДІАДА ТРАДИЦІЇ – НОВАТОРСТВО 

Соціальна інерція – процес, що в традиційному сприйнятті, як 

правило має негативні нотки і, на думку російського соціолога 

М. Матвєєвої, зараз фактично ототожнюється зі стагнацією, проте вона 

вважає, що таке тлумачення є помилковим і за змістом інерція стоїть 

ближче до таких понять, як "відтворення" та "традиції". Інерція – 

показник стійкості соціальної системи, умова обов’язкова для розвитку 

системи. Схоже, до розуміння цього поняття у фізиці, де інерцію 

виявляють через масу об’єкту, в соціології інерцію можна окреслити 

через його "індивідуальні та соціальні сили", що дозволяє об’єкту легше 

протистояти силі тиску соціального середовища, більш критично 

відбираючи інновації для подальшого свого розвитку. 

У проекції даних теоретичних положень на архітектуру, 

запропонованих дослідником Д. Фесенком, особливо підкреслюється 

принципова властивість зодчества протистояти силі тиску соціального 

середовища. Дана інерційність архітектури добре ілюструє її "масу" як 

соціального суб’єкта, що виявляє властивість архітектури не лише 

відображати, а й регулювати зміни в соціальному середовищі. 

Якщо мова йде про високу стійкість архітектури до різких змін 

соціального клімату, то який же механізм саморегулювання всередині 

архітектури? Відповідь очевидна: відношення традицій та новаторства. 

Традиції – ідейно-художній досвід, усвідомлений та узагальнений, що 

передається наступним епохам та поколінням. Це не тільки архетипи 

творчого мислення, що апелюють до передісторії людства: традиції 

бувають старими, відносно новими та новітніми. Новаторство – суттєві 

зміни в творчих концепціях, що сприяють приросту мови архітектури. 

Новаторство опирається на традиції, розвиває їх та водночас формує 

нові традиції. 

Саме ці дві діалектично пов’язані сторони архітектурного процесу 

відповідають за сталий розвиток архітектури разом зі збереженням 

попереднього досвіду та забезпечують високий рівень інерційності 

архітектури. 
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УДК 725.826 

А.О. Неділько, 

аспірант 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІПОДРОМІВ 

Сучасна практика проектування та будівництва іподромів по 

всьому світу показує різноманітність їх функціональної та архітектурно-

планувальної структури. Для зручності розуміння структурної організації 

та складових частин іподрому потрібно навести їх класифікацію. 

Класифікація іподромів поділена за наступними критеріями: за кількістю 

функцій, за типологією, за розташуванням в системі міста, за 

вмістимістю стаєнь, за архітектурно-планувальною структурою, за 

місткістю трибун, за сезонністю, за конструктивною системою, за 

об’ємною композицією та за формою власності. 

З ХVIII століття іподроми були розділені на два основні типи: 

скакові та бігові. Пізніше, в ХХ сторіччі, почали формуватись змішані 

іподроми, які мали скакові та бігові доріжки, поля для виїздки та 

конкуру, а також криті манежі. Далі скакові іподроми за функціональним 

призначенням поділяються на іподроми для стипль-чезу та іподроми 

для скачок без перешкод. Кожний тип іподрому має свої особливості у 

влаштуванні доріжок, їх дистанціях та покритті.  

В ході дослідження було розглянуто конфігурації скакових доріжок 

іподромів зарубіжжя та зроблено висновок, що вони бувають трикутної, 

трикутно-еліптичної форми, мають в контурі трикутної доріжки 

замкнений еліпс, грушовидної форми, доріжки, які мають вільну, не 

геометричну форму, доріжки складної еліптичної форми та доріжки, 

близькі до прямокутної форми. Було поділено іподроми за кількістю 

функцій на монофункціональні, дуофункціональні та поліфункціональні.  

 

УДК 711.455 + 711.58 

А.Г. Омшанська, 

аспірант 

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

1. У нових соціально-економічних умовах становлення ринкових 

відносин в Україні та приватизації земель, доцільне створення нового 

типу житлово-рекреаційних комплексів з функціями спільного 

проживання місцевого населення та відпочиваючих.  

2. За даними Міністерства курортів і туризму АРК на початок 

липня 2010 року кількість відпочиваючих збільшилася на 18,6% 
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порівняно з 2009 роком за рахунок збільшення потоку відпочиваючих у 

індивідуальному житловому фонді. 

3. Будівництво житлово-рекреаційних комплексів є 

перспективним напрямком розвитку приморських населених пунктів 

України та дає можливість: 

 забезпечити комфортними умовами проживання категорію 

населення, що планує відпочинок у індивідуальному житловому фонді 

приморських населених пунктів; 

 створити нові робочі місця на базі житлово-рекреаційних 

комплексів у сфері приватного підприємництва; 

 привабити інвесторів до створення нового типу 

«біфункціонального» житла, враховуючи його економічну 

самодостатність; 

 створити умови для збалансованого землекористування та 

упорядкування роздрібненого естетичного вигляду забудови за рахунок 

комплексного містобудівного підходу до освоєння приморських 

територій під забудову житлово-рекреаційними комплексами;  

 запобігти порушенню санітарно-гігієнічних і екологічних норм, 

збільшенню навантаження на інженерні та транспортні мережі, 

виникненню конфліктних ситуацій при використанні курортних ресурсів і 

соціально-культурних об’єктів. 

 

УДК 711.01 

О.О. Панченко, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ СИМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОЗВИТКУ МІСТ 

УКРАЇНИ 

Формування міського середовища є складною проблемою, 

вирішення якої потребує, крім організаційно-технічних задач 

містобудування, проведення наукових досліджень, в тому числі і в 

області архітектурної естетики. Категорія симетрії є однією з 

найдавніших в естетиці. В багатьох естетичних концепціях минулого, 

від античності до Просвіти, симетрія розглядалася як один з 

універсальних структурних принципів естетичної організації природних і 

штучних об’єктів. 

У наш час відкривається перспектива дослідження проблеми 

симетрії на матеріалі різних видів мистецтв як універсальної 

закономірності та розкриття її потенційних можливостей у галузі 

архітектури та містобудування. Розгляд містобудівних утворень у різні 
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періоди їх існування та еволюції містобудівної думки дає змогу 

констатувати, що симетричні явища в композиціях міських планів є 

об’єктивними факторами з довгим терміном існування. Вони дійсно 

проявляються у формі, структурі та етапах розвитку історичного міста, 

а їх вплив необхідно враховувати в поетапному розвитку композиції 

міського плану. Зокрема поетапний аналіз історичного розвитку крупних 

і найкрупніших міст України. Особливості планування кожного 

історичного етапу частково зберігаються і формують багатошарову 

структуру шляхом накладання один на один різних симетричних 

малюнків. При накладенні симетрії різних історичних планувальних 

шарів їхня конфігурація частково зберігається, закономірно 

перетворюючись на нові симетричні форми, що зв’язують ці шари в 

цілісну структуру. 

У такому складному утворенні, яким є місто, симетрія виступає як 

засіб об’єднання складної групи форм. Віна є тим фактором, який 

допомагає місту як системі у своєму розвитку наближуватись до 

ідеального стану. 

 

УДК 727.4:159.9 

О.В. Пивоваренко, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ ШКІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ  

З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЇ СПРИЙНЯТТЯ 

Останніми роками розробляються рекомендації і пропозиції щодо 

вдосконалення просторової структури шкільних закладів, що підвищує 

їх художню виразність і різноманітність архітектурних рішень. 

У психології сприйняття визначається той факт, що навколишнє 

середовище має вирішальне значення для формування людського 

мозку, становлення психіки дитини. Очевидно, у шкільних закладах не 

менш важливим являється виховний аспект архітектури – стимуляція 

діяльності не тільки на чуттєвому рівні, але і на знаковому. 

Семіотичний аспект включає дослідження змістовного 

наповнення архітектурної композиції шкільних закладів і засобів його 

вираження в різні періоди історії, психологічно-педагогічний аспект – 

дослідження впливу особливостей вікового сприйняття і діяльності 

учнів на організацію архітектури шкільних закладів. 

Розроблення комплексної системи принципів формування 

сучасного архітектурного середовища шкільного закладу відбувається, 

перш за все, на основі останніх відомостей про психосоматичні 
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особливості учнів, вікові критерії сприйняття простору, кольору. 

В останні десятиліття процес вдосконалення архітектурних 

рішень шкільних комплексів заповнюється визначенням методом 

дослідження художньо-образних аспектів архітектури дитячих установ, 

а також виховної ролі архітектури. Проте ні в одній науковій роботі не 

враховуються останні досягнення в комплексі всіх наук щодо впливу 

архітектурного середовища на розвиток дитини, а також для 

психосоматичних особливостей дитини на формування цього 

середовища. 

 

УДК 711.4:504.05 

А.В. Пономарьова, 

аспірант 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ М. КИЄВА 

Згідно зі «Стратегією розвитку міста Києва 2025» передбачається 

винесення промислових територій. Це обумовлено неефективністю 

їхнього використання та в свою чергу потребами міста у нових 

територіях для будівництва. Таким чином актуальність теми визначає: 

гостра необхідність у розвитку міст у зв'язку з темпами урбанізації, але 

в територіальних межах самого міста, яке не суперечить концепції 

урбанізму. Промислові території Києва представляють схований 

резерв, який становить 24% від загальної площі міста. Головною 

ознакою «промислових залежків» є протиріччя між первинною ідеєю 

максимального вигідного розташування в індустріальному місті та 

сучасними потребами постіндустріального.  

Коли про винос території вже прийняте тверде рішення, тоді 

постає питання: «Що буде на цій території?». В рамках реалізації 

«Стратегії розвитку Києва до 2025 року» передбачається ініціатива 

«Центр поруч з домом»: створення нових центрів ділової активності 

Києва. В рамках цієї ініціативи розробляється стратегія реконструкції 

територій біля Одеської площі, як найбільш пріоритетної для 

розташування цього центру. Не менш привабливою з нашого погляду є 

промислова територія Нижня Теличка. Це територія в 200 га примикає 

до меж історичного центру міста, межує з Дендрологічним центром – 

Ботанічним садом, має розвинуту інфраструктуру (головні транспортні 

артерії – Дніпро, магістралі, залізничний міст та міст-метро, залізниця і 

ін.). Головними проблемами, пов’язаними з цією територією є велика 

кількість землевласників (близько 60) та великі інвестиційні ризики. 

Спираючись на досвід Європейських країн, виявили, що ці проблеми 



 144 

цілком вирішувані. Перша – тільки питання часу, вже більшість 

підприємств морально готові до винесення, друга вирішується 

розподілом ризиків між містом та приватними інвесторами. Також 

широко відомий метод поетапного розвитку територій, який дає 

можливість отримувати доход з першого етапу, який введений в 

експлуатацію натомість коли ще ведуться роботи на іншій ділянці 

території. Спираючись на досвід масштабної реконструкція портових 

промислових територій Docklands у Лондоні, яка охопила 2 500 га, 

маємо розуміти перевагу великих територій, яка дає можливість 

розвинути не тільки адміністративно-ділові функції, але і збільшити 

публічний простір, створити нові міські парки, нове житло. Територія 

Телички – це величезний резерв поруч з центром, в якому поява центру 

ділової активності (найбільший подібний центр – район Дефанс у 

Парижі – займає лише 30 га) може стати каталізатором подальшого 

розвитку цієї території та перетворити цю занедбану промислову 

територію на особливе місце з особливим статусом. 

 

УДК 711.582 

О.О. Поперечна, 

аспірантка 

ФАКТОРИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

На відміну від ситуації, яка склалася у ХХ сторіччі, 

проектувальники нині намагаються врахувати індивідуальні риси 

мешканців житлового середовища.  

На організацію житлового середовища впливають такі фактори: 

природно-кліматичні, соціально-економічні, інженерно-технічні та 

естетичні. Соціально-економічні фактори складаються із потреб 

населення, працевлаштування, наявності місць відпочинку і культурно-

побутового обслуговування.  

Під «соціальною» групою факторів все більше розуміємо рівень 

забезпечення житловою площею громадян із невисокими статками, а 

на спосіб життя, сусідські відносини, професійну діяльність і положення 

в суспільстві практично не звертається увага.  

В країнах Європи поширено проектування спеціалізованого житла 

для так званих «груп ризику», «житло на заміну родинного, для людей 

не здатних мати сім’ю», «групових квартир» (гуртожитків для 

комунального заселення одинаків різного віку, соціального статусу та 

життєвих обставин). В.В. Куцевич виділяє біля 25 базових типів 
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соціального житла в західній практиці і зазначає, що у нас вивчено не 

більше 5-6 таких типів. Подальший аналіз теорії і практики 

проектування житлового середовища вказує на необхідність нової 

трактовки і розширення соціальних факторів на:  

 Соціально-демографічний (чисельність і темпи росту 

населення, його статево-віковий склад, число, розмір та структура 

сімей). 

 Соціально-економічний (умови проживання, соціальна 

стратифікація). 

 Соціально-психологічний (темперамент, середовищна 

поведінка людини, тип особистості, стиль життя). 

 Соціально-культурний (віросповідання, професійна орієнтація 

населення, рівень освіти та характер проведення дозвілля). 

Врахування таких соціальних факторів дасть можливість 

збільшення свободи у виборі видів діяльності, місця роботи, відпочинку 

та системи обслуговування. 

 

УДК 379.85:39+727.7 

О.В. Прокопенко, 

аспірант 

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ УКРАЇНИ 

У історичний період – 1950 – 1980 – роки пожвавлюється музейне 

будівництво, туристично-екскурсійна справа. 

Наукова діяльність музеїв етнографічного профілю у 1920-х рр. 

здійснювалась у двох напрямках. По-перше, вона була зосереджена на 

комплектуванні фондів предметами матеріальної культури та їх 

науковій обробці. По-друге, недослідженість багатьох питань етнографії 

різних етнічних груп краю потребувала проведення масштабних 

наукових досліджень. 

Історичні поселення є зосередженням нерухомої спадщини, що 

складає найвагомішу частину культурного надбання і є основою 

розвитку та становлення нерухомої національної культури. 

Пам’ятки і їх оточення, спадкоємне середовище в цілому 

розглядаються як найперші засоби і символи національної 

самосвідомості, необхідні для подальшого розвиту містобудування, 

матеріальної культури і загалом суспільства. 

Світова і вітчизняна практика містобудування свідчать, що без 

прийняття певних рішень неможливо не лише зберегти і пристосувати 

визначені елементи успадкованого середовища, але навіть їх виявити. 
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Необхідно методичним чином спрямовувати розвиток міста як 

постійну адаптацію – об’єктивне пристосування середовища до 

актуальних потреб соціального розвитку, як адаптаційний процес, в 

якому завжди перебувають суб’єкти містобудування і об’єкти спадщини. 

Територіально-просторовим каркасом такої моделі є зонування 

території на містобудівні системи. 

Зв’язки системи розселення з рекреаційною спеціалізацією 

територій, загальна спеціалізація рекреаційних районів та центрів, 

розташування туристичних зон та туристичних центрів. 

Цілі мандрівок є фундаментом первісних відмінностей 

туристичних передумов. 

 

УДК 72.01 

І.І. Стецюк, 

аспірантка 

ДЕКІЛЬКА ПІДХОДІВ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

У сучасних умовах актуальність проблеми гармонізації 

(вдосконалення) міського середовища очевидна, більш того, залежно 

від її вирішення поставлена сама можливість повноцінного 

функціонування міст в майбутньому. 

Першим з-посеред принципів такої гармонізації є зміна філософії 

життя людини і суспільства. В основу цієї філософії мають бути 

покладені культурні і духовні традиції і настанови на збереження 

соціально-екологічної цілісності середовища існування. 

Спроба зрозуміти логіку змін міського середовища та пошук 

механізмів для досягнення гармонії. 

Простір та просторова взаємодія. А.В. Іконников розглядає 

формування середовища у зв’язку з розвитком суспільства та культури. 

Виявляє залежність предметно-просторового оточення від хронометрії 

стилістичних змін. 

Простір, час, субстанція як атрибути розселення. За Гутновим, у 

міста роль своєрідної матриці, що постійно змінюється, на основі якої 

йде неперервний підбір нових культурних та суспільних форм. 

Функція та функціонально-часова взаємодія. Спроба 

прослідкувати вплив функціональних взаємодій на їх розвиток чи 

згасання. Певні функціональні взаємодії у просторі можуть його 

розвивати або омертвляти. На основі Дж. Джекобс про чотири необхідні 

умови для генерації різноманітності, як фактору створення 

гармонійного середовища. 
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УДК 514.18 

В.І. Скочко, 

аспірант 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРУЖНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

Розглядатимемо регулярну тривимірну сітку як інтерпретацію 

суцільної ділянки середовища із відомими фізико-механічними й 

геометричними параметрами. Вважатимемо, що вузли такої решітки 

співпадатимуть зі центрами ваги елементарних фрагментів 

досліджуваного середовища із скінченними розмірами. Тоді в’язі, які 

з’єднують центри ваги цих ділянок, інтерпретуватимуть сили взаємодії 

між ними. В такому випадку характер зміни (перерозподіл) сил 

взаємодії між компонентами середовища цілком визначатиметься 

геометричними параметрами його початкового стану, навантаженням, 

що діятиме на кожен із компонентів такої ділянки та гіпотез, які 

використовуватимуться, виходячи із постановки конкретної задачі. 

Дискретне представлення суцільного середовища у формі сітки є дуже 

зручним для вивчення впливу суперпозиції діючих на це середовище 

сил. Очевидно, що, як у початковому, так і у навантаженому стані 

кожний з елементарних фрагментів перебуватиме у стані статичної 

рівноваги. Таку рівновагу можна зобразити як векторну суму зусиль у 

вузлі S(l;m;n) тривимірної кубічної сітки (на яку діють сили). 

Спроектувавши усі векторні величини, що входять у цю суму, на 

координатні осі, отримаємо систему рівнянь або тривимірних 

обчислювальних шаблонів загального положення: 
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Тривимірний обчислювальний шаблон Система рівнянь рівноваги  

де s(l;m;n)= {x(l;m;n), y(l;m;n), z(l;m;n)} – умовне позначення координат;  

  l;m;n – щільність пондеромоторних (механічних) сил, які діють на 
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одиничний об’єм середовища (на сітку) із зовні по відповідній 

координаті (s); Vl;m;n – деякий об’єм середовища із центром ваги у вузлі 

S(l;m;n), де прикладено силу Vl;m;n   l;m;n; i;j – це параметр жорсткості 

стрижня, що становить: 
jijiji |R| ;;;  , де |  і;j| – абсолютна 

величина зусилля в умовній в’язі а і;j – довжина цієї в’язі. 

Для розрахунку власне геометричних параметрів досліджуваної 

ділянки необхідно ввести додаткову – формоутворюючу решітку, що 

відображатиме зміну форми цієї ділянки під дією навантаження.  

В початковому та деформованому стані, для деякого додаткового вузла 

T(l+1/2;m+1/2;n+1/2) (нумерація сіток пов’язана для зручності), і восьми 

суміжних із ним центральних вузлів S(l+1;m;n+1), S(l;m;n+1), S(l;m+1;n+1), 

S(l+1;m+1;n+1), S(l+1;m;n), S(l;m;n), S(l;m+1;n) та S(l+;m+1;n), при умові анізотропності 

середовища (щільність(l;m;n)=( x(l;m;n), y(l;m;n), z(l;m;n))), матимемо таку 

систему рівнянь: 
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Тут t(l1/2u;m1/2v;n1/2w) = {x(l1/2u;m1/2v;n1/2w), y(l1/2u;m1/2v;n1/2w), z(l1/2u;m1/2v;n1/2w)} 

– умовне позначення координат додаткових вузлів (u, v, w – натуральні 

числа). Підкреслимо, що при будь-якій постановці задачі параметри 

жорсткості i;j є функціями від координат обох типів решіток. Коректно 

встановивши таку функціональну залежність, можна відтворити 

напружено-деформований стан даного тіла (ділянки середовища), 

користуючись ітераційними чисельними методами. 

 

УДК 721.012.27:725.23: 721.012.6 

О.К. Тимошенко, 

аспірант 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО 

ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ВИСОТНИХ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ 

Енергоефективні висотні офісні будівлі, окрім свого 

функціонального призначення, постають символами розумного 

ставлення людини до ресурсів та енергії, як їх похідної.  



 149 

Однією з головних особливостей при розробці об’ємно-

просторового вирішення ЕВОБ можна вважати використання 

генераторів та колекторів енергії, які у багатьох випадках стають 

головними композиційними елементами та впливають на форму будівлі 

в цілому. 

Також, окрім використання альтернативних джерел енергії, 

виникає необхідність максимально раціоналізувати режим природної 

інсоляції об’єкту, мінімізуючи використання штучного освітлення у 

денний час, що відображається на формі будівель, характері скління 

тощо. 

Важливе значення має вирішення питання природної вентиляції з 

метою скороченню енерговитрат на експлуатацію систем штучної 

вентиляції та кондиціонування, тому формування об’ємно-просторового 

вирішення ЕВОБ вимагає аналізу руху повітряних потоків.  

При розробці об’ємно-просторового вирішення ЕВОБ обов’язково 

необхідно приділяти увагу створення оптимальних умов праці 

співробітників та благоустрою прилеглої до будівлі території.  

Отже, проектування ЕВОБ вимагає від архітекторів комплексного 

підходу до впровадження засобів забезпечення енергоефективності, 

що передбачає розуміння функціональних і естетичних можливостей 

цих засобів, які, до того ж, можуть ставати композиційною основою 

об’ємно-просторового вирішення ЕВОБ. 

 

 

УДК 514.18  

А.А. Фролов, 

аспірант 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ АРХІТЕКТУРНИХ 

ОБ'ЄКТІВ 

Трансформація віртуальних моделей архітектурних об'єктів та їх 

конструкцій потребує інструментів для автоматизованого створення 

різноманітних кінематичних структур – закономірних або 

незакономірних, з різним ступенем топологічної зв’язності. 

Аналіз існуючих віртуальних кінематичних систем, що 

використовуються у пакетах тривимірного моделювання, а також аналіз 

проведених досліджень, спрямованих на використання нейронних 

мереж для вирішення задач кінематики показав переваги 

нейромережевого підходу як більш гнучкого та раціонального (з точки 
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зору ефективності використання обчислювальних ресурсів). 

У ході дослідження було виявлено ряд відповідностей між 

розповсюдженням зусиль, які стимулюють рух елементів зв'язної 

динамічної конструкції, та розповсюдженням сигналів, які стимулюють 

збудження штучних нейронів у мережі. 

Принципи роботи та властивості штучних нейронних мереж дають 

змогу при моделюванні трансформації враховувати як геометричні, так 

і фізичні характеристики, умови і обмеження. А використання модульної 

архітектури нейронних мереж є перспективним засобом автоматизації 

процесу побудови мережі, топологія якої визначена користувачем або 

формоутворюючими алгоритмами. 

 

 

УДК 721.01.27 

Д.А. Чижмак, 

аспірантка 

ОСНОВНІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАННИХ ВИСОТНИХ 

ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ 

Екологічна збалансованість архітектурно-планувального рішення 

досягається завдяки впровадженню ряду рекомендацій, щодо 

просторової форми, її орієнтації та функціонально-планувальної 

організації внутрішніх приміщень. На основі проведеного дослідження 

автор пропонує: 

- компактну конфігурацію плану загальною площею від 

1,5 (тис.м2) бажано у формі кола, еліпса, трикутника (суцільну для 

північних регіонів, розчленовану для південних); 

- пасивний захист завдяки відповідній орієнтації об’ємно-

просторового рішення, сходово-ліфтового вузла, екологічних 

приміщень та різним вирішенням фасадів споруди; 

- раціональне внутрішнє зонування та наявність відкритих 

(балкони, лоджії, тераси) або закритих (атріуми, зимові сади) 

екологічних просторів, площею у межах 10-25% від загальної площі 

поверху або із розрахунку 0,3-0,6 (м2/люд); 

- аеродинамічну об’ємно-просторову форму, у якій відношення 

В:H складатиме 1:7-1:8 (де В - розмір у плані, Н - висота споруди); 

- влаштування наскрізних отворів на 2/3 висоти споруди або 

заглиблення бічних частин на різних рівнях; 

- округлення або скошення кутів споруди; 
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- поступове чи ступінчате зменшення площі поперечного перерізу 

з висотою; 

- використовувати спеціальні світлопрозорі огороджувальні 

конструкції, пристрої сонцезахисту тощо; 

- максимальне природне озеленення внутрішніх та зовнішніх 

горизонтальних та вертикальних поверхонь; 

- впроваджувати альтернативні джерела енергії тощо. 

Запропоновані прийоми будуть сприяти покращенню багатьох 

аспектів життєдіяльності людей. 

 

 

УДК 514.18 

В.П. Шитюк, 

аспірант 

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ КВАДРАТИЧНИХ І КУБІЧНИХ 

СПЛАЙНІВ ДЛЯ ЗГЛАДЖУВАННЯ ГІСТОГРАМ КЛІМАТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

У будівельній фізиці, а зокрема в будівельній кліматології, постає 

наступна задача. Відомі середні значення кліматичного параметру 

(температура, вологість) за деякій період часу (година, місяць) 

протягом більш довгого періоду (доба, рік). Ці значення представлені у 

вигляді гістограми. Потрібно відновити графік ходу кліматичного 

параметру, як показано на рисунку. 

Тобто потрібно побудувати гладку криву, що задовольняє 

наступним умовам: 

Площа криволінійної 

трапеції, що обмежує крива 

над стовпчиком гістограми, 

має дорівнювати площі цього 

стовпчика. 

Гладкість кривої та 

відсутність осциляцій. 

Крива має бути 

періодичною (значення та 

дотичні на початку та в кінці кривої мають бути рівними). 

Для розв’язання було запропоновано модифікувати алгоритм 

побудови квадратичних та кубічних сплайнів. 

Було припущено, що над кожним стовпчиком шукана крива 

представляється у вигляді кубічного поліному 3 2( )i i i i iP t a t b t c t d     

(або квадратичного 2( )i i i iP t a t b t c   ). Крива будувалась з виконанням 
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умов: 1.) Умова рівності площ 
1

( )
i

i i
i

P t dt s



, де is  ─ значення стовпчиків 

гістограми;  

2.) Умови гладкості 
1( ) ( ), 1, ,i iP i P i i n   

1' ( ) ' ( ),i iP i P i  

1'' ( ) '' ( ), 2, 1i iP i P i i n   ;  

3.) Умова періодичності 
1 1 1(0) ( ), ' (0) ' ( ), '' (0) '' ( )n n nP P n P P n P P n   . 

(В пунктах 2 та 3 для квадратичних сплайнів умови рівності похідних 

другого порядку були, звичайно, упущені). 

Метод зводиться до розв’язання системи лінійних рівнянь з 

розрідженою матрицею розміру 4n для кубічних, та 3n для 

квадратичних сплайнів. Відповідні алгоритми були створені за 

допомогою пакету чисельної математики Octave 3.2. Також було 

показано, що оптимальним є застосування саме модифікованих 

кубічних сплайнів, оскільки використання квадратичних створює 

осциляції, які є неприйнятними згідно з умовами задачі. 

 

 

УДК 725.4 

А.М. Березинський, 

студент 

ЕСТЕТИЗАЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА 

КОРЕГУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЖОРСТКИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ 

ПРОЦЕСОМ 

1. Виробництво із жорстким технологічним процесом. Поняття, 

приклади. 

2. Формування архітектурного образу будівель та споруд 

виробництв із жорстким технологічним процесом. Приклади, основні 

принципи. 

3. Вплив зовнішнього та внутрішнього простору виробництв із 

жорстким технологічним процесом на фізичний та психоемоційний стан 

людини. 

4. Способи досягнення гармонізації та корегування виробництв із 

жорстким технологічним процесом. Переваги та недоліки (на 

прикладах). 

5. Вирішення проблем, пропозиції та висновки. 
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УДК 504:72 

Л.О. Вегерінська, 

студент 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В АРХІТЕКТУРІ 

Альтернативні джерела енергії — це поновлювані джерела, до 

яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, 

біомаси, теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують 

постійно або виникають періодично у довкіллі. 

Для використання альтернативних джерел енергії в архітектурі 

треба вирішувати наступні задачі: 

 Підвищення енергетичної ефективності. 

 Збереження навколишнього середовища. 

 Автоматизація розподільних мереж. 

 Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії. 

Досягнення оптимальних чинників формування екологічно – 

позитивного середовища, яке можливе при використанні наступних 

прийомів: 

 Використання зелених покрівель, балконів, а також 

використання існуючих кар’єрів і шахт для заглиблення споруд у землю. 

 Зменшення територій забудови з підвищенням 

енерготехнологій. 

 Виробництво електроенергії за допомогою "вітряків" не 

супроводжується викидами вуглекислого чи будь-якого іншого газу. 

 Використання Екологічних і сучасних віадуків. 

 Побудова башт, які виробляли б електроенергію за допомогою 

сонця і вітру. 

Ці технології дозволяють по-новому підходити до проектування 

будівель, переходячи від жорсткої структури до більш гнучкої, в якій 

кожен вузол споруди може бути активним елементом. 

 

 

УДК 721.001 

М.С. Головко, 

студент 

ІНТЕГРАЦІЯ ЛАНДШАФТУ У ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР БУДІВЕЛЬ 

Постійне ущільнення міської забудови та урбанізація 

навколишнього середовища змушує знаходити нові шляхи до 

подолання проблеми повноцінного природного проживання в міському 

середовищі. Постає важливе питання реорганізації звичних просторів 
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будівель задля отримання нових можливостей в місті, при цьому не 

втрачаючи позитивного впливу природного середовища. 

У наш час інтеграції ландшафту в інтер’єр будівель приділяється 

все більше уваги. Стає ясно, що тільки ретельне вивчення 

взаємозв'язку запроектованого об'єкта з природою, аналіз ділянки, 

облік всього розмаїття матеріалів, організація простору, руху, форми, 

кольору та інших складових елементів приведуть до повноцінних 

рішень, коли людина буде почувати себе пов’язаною з ландшафтом 

будь-яким – передмістя, міста, району чи окремої ділянки. 

З часом в дедалі більшій кількості сучасних будівель інтеграція 

екстер’єру та інтер’єру стає ключовою ідеєю проекту. Зовнішня 

оболонка і внутрішній простір взаємодіють і нібито стають єдиним 

цілим. Не можна не звернути увагу на те, що велику роль в цьому 

відіграють не лише планувальні рішення та організація простору, але й 

використання сучасних технологій в зведенні та експлуатації будівель. 

З великого розмаїття сучасних проектів можна виділити певні 

схеми інтеграції ландшафту в інтер’єр. Це надасть змогу 

систематичніше підходити до проектування гібридних будівель з 

урахуванням попередніх досягнень та вже існуючих варіантів. 

 

 

УДК 72.04.017 

Я.В. Дабіжа, 

студентка 

ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ БУДІВЛІ 

У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Міське середовище - це цілісний простір, що сприймається як 

фрагмент відкритого архітектурного середовища, в якому реальні 

кордони замінені на умовні. 

Художній образ будівлі має впливати на людину й викликати 

певні почуття. Важливо зазначити, що в різні епохи у майстрів були 

різні смаки та уявлення про красу і гармонію в архітектурі. Художня 

сторона так само, як функціональна та конструктивна, є історично 

змінною у часі й заслуговує на увагу. Вона весь час видозмінювалась, 

інколи дуже радикально. Змінювалися також композиційні засоби 

побудови та оформлення фасадів. 

Головними засобами, що впливають на художній образ будівель у 

міському середовищі, є: форма, матеріал, світло і колір, раціональне 

використання яких створює цікавий естетичний образ. 
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Міжнародний досвід використання головних засобів можемо 

бачити на таких прикладах: башта The Ascent (Даниэля Либескинда, 

США), Yas Hotel (студия Asymptote, Абу-Даби), башта Uniqa Tower 

(Хайнц Нойманн, Вена), Iluma (WOHA, Сінгапур). 

 

 

УДК 514.18 

А.Д. Черненко, 

викладач 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ОРНАМЕНТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

У роботі розглядається три методи генерації орнаментального поля: 

1. Лінійний (генерація відбувається відносно будь-якої однієї з 

координатних осей) (рис.1.). 

2. Білінійний (генерація відбувається відносно будь-яких двох з 

координатних осей) (рис.2.). 

3. Бікубічний (генерація відбувається відносно трьох координатних 

осей та координатних площин) (рис.3.). 

 

 
Створено модель розповсюдження орнаментальної одиниці. За 

отриманими графічними результатами зроблено висновки щодо 

коректності (доцільності) використання одного з трьох методів для 

отримання орнаментального поля по заданій поверхні. 
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УДК 72-021.181 

О.О. Даниленко, 

студентка 

АРХІТЕКТУРНА ФАНТАСТИКА ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ЗОДЧОГО: ШЛЯХ ВІД ІСТОРИЧНИХ ВИТОКІВ ДО 

НАШОГО ЧАСУ 

"Архитектурная фантазия 

стимулирует деятельность зодчего" 

Яков Чернихов 

Проведено інформаційно-узагальнююче дослідження стосовно 

еволюції архітектурного фантазування: 

 Перші історично зафіксовані представники – художники і 

архітектори середньовіччя (Пітер Брейгель Старший, Антоніо 

Каналетто, Джованні Батіста Піранезі), вплив їх творів на розширення 

меж і формування творчого світогляду нащадків; 

 "Паперова архітектура" ХХ ст. і становлення першої 

розгорнутої системи фантазування по різним аспектам, темам і 

напрямам (Яков Черніхов); 

 "Цифрова архітектура" ХХІ ст., перспективи розвитку 

авторських концепцій, позбавлення від багатьох хвороб реального 

будівництва.  

Наведено приклади розвитку напряму у творчості сучасних 

архітекторів на основі матеріалів міжнародного конкурсу NVIDIA-2008 

ARTSPACE, проведеного NVIDIA і CGSociety, темою якого було 

"Художній простір: Архітектура і ландшафт", та статей Артура Скіжалі-

Вейса. Перспективи віртуального архітектурного простору, створеного 

професійними архітекторами, – міста-держави у всесвітній мережі 

Інтернет як полігону для інвестицій, інновацій та творчих експериментів, 

а також спілкування, співробітництва та відпочинку користувачів 

Інтернету, не зважаючи на територіальні межі, соціальну та географічну 

роздрібненість. Розширення горизонтів пізнання світу за рахунок творів 

архітектурної фантастики – трибуни повної свободи думки та 

експерименту. 
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УДК 72:628.92 

А.М. Єременок, 

студент 

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ПРИРОДНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ 

Питання енергетичної ефективності та екологічної безпеки в усіх 

сферах соціальної та виробничої діяльності людства наразі набули 

особливої актуальності. Необхідно відзначити, що близько 40% 

світового обсягу виробленої енергії витрачається на експлуатацію 

будівель. Тому прийняття термінових заходів по контролю над 

існуючими технологіями стає незаперечним фактором виживання 

Людини як біологічного виду. 

Приблизно 15 років тому на Заході з'явилися так звані світлові 

труби. Призначення цих конструкцій в забезпеченні рівномірного 

природного освітлення на значній відстані від даху незалежно від кута 

нахилу Сонця. Реалізувалася ця ідея таким чином: на даху або 

окремому майданчику розташовані сферичні світлоприймачі, які 

забезпечують збір світла і його спрямування в трубу із дзеркальною 

внутрішньою поверхнею. Світло, багаторазово відбиваючись всередині 

труби, забезпечує яскраве світіння на Світлорозсіювачі, який 

знаходиться всередині приміщення. 

Застосування світлових труб надає змогу забезпечити: 

 Ефективне, корисне для здоров'я освітлення на верхніх 

поверхах і в глухих приміщеннях, промислових об'єктів і складських 

приміщень з можливістю локального освітлення робочих місць. 

 Безпечне освітлення пожежо- та вибухонебезпечних 

приміщень. 

 Комфортне і економічне освітлення стадіонів, концертних 

будівель, офісів, музеїв, тваринницьких ферм, тунелів, підземних 

переходів, підземних гаражів і паркінгів. 

Економічна ефективність: 

За даними постачальників, установка світлової труби вдвічі дешевше 

установки герметичного мансардного вікна. Термін окупності установки 

світлових труб на підприємствах 2-2,5 р. 
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УДК 72.04.017 

Я.П. Король, 

студент 

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ФАСАДІВ У МІСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

В умовах тотальної урбанізації у сучасних містах відбувається 

зменшення ділянок зелених насаджень, хоча вони мають важливе 

значення для міст. По-перше, зелені комплекси є надійними природними 

очисниками повітря. Листя рослин затримують пил, гази і таким чином 

сприяють очищенню нижніх шарів повітря. По-друге, в літні сонячні дні у 

містах будівлі і асфальт дуже нагріваються, що призводить до перегріву 

повітря. Сонячна радіація на озеленених ділянках у два і більше рази 

нижче, ніж на відкритих місцях. 

Поліпшити ситуацію може активне озеленення фасадів і дахів 

будівель та споруд, яке безпосередньо залежить від конструктивних 

можливостей їх влаштування. Конструкції зелених фасадів можна 

влаштовувати на існуючих будинках, а можна враховувати на стадії 

проектування. Зазначимо, що в останньому випадку можна досягти 

кращих результатів. Застосування зелених фасадів відкривають широкі 

декоративні можливості при оздобленні будівель та споруд. Найбільш 

вдалими прикладами використання зелених фасадів у світі є:  

Ann Demeulemeester Shop (Арх. Mass Studies , Сеул, Республика Корея), 

Здание штаб-квартиры Консорциума (Арх. Henry Browne та Borja 

Huidobro, Сантьяго, Чили), Вертикальный сад Патрика Бланка (Арх. 

Patrick Blanc, Музей на набережной Бранли в Париже, Франция), Учебный 

центр Мэрилин Блассон (Ванкувере), Башня Цветов (Париже). 

Застосування зелених фасадів мають наступні переваги: 

 в літній період дають тінь і прохолоду (листя затінює стіни, які 

додатково охолоджуються під дією ефекту труби, що виникає між 

поверхнею стіни і листям рослин); 

 знижують так званий ефект перегрітого острова, коли 

температура повітря в місті більше, ніж у передмісті; 

 служать відмінним захистом від зволоження при косому дощі, а 

також акумулюють вологу і випаровують її, тим самим благотворно 

впливають на місцевий мікроклімат;  

 вловлюють пил та інші забруднення повітря; 

 знижують рівень шуму; 

 забезпечують біорізноманіття та природні місця проживання 

тварин; 

 відкривають широкі декоративні можливості. 

Недоліки зелених фасадів: потребують особливого догляду; 

рослини, що безпосередньо покривають стіну (особливо оштукатурену), 

сприяють ерозії. 



 159 

УДК 725.6.058 

Є.Р. Кострикіна, 

студентка 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ТА СПОСОБИ 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ У КАМЕРАХ 

ДОВГОСТРОКОВОГО УВ’ЯЗНЕННЯ 

Як місце ув’язнення тюрма існувала ще у давні часи. Так, 

наприклад, у Древньому Римі в’язнів утримували у сумнозвісній 

підземній тюрмі Тулліанум, відомій кількістю загиблих від смертельних 

хвороб християн. У Середньовіччя місцями позбавлення волі слугували 

монастирські келії, ратуші, башти фортець – тобто переобладнані 

будівлі, що простежувалося в умовах утримання в’язнів. Прикладом 

може слугувати Соловецький монастир, що з XVI і до початку XX ст. був 

політичною та церковною в’язницею. Камери у монастирських баштах 

мали форму усіченого конуса розміром 1,4 метра в довжину та по 

1 метру в ширину та висоту із маленьким віконцем для передачі їжі. 

Лише кількома століттями пізніше тюремне ув’язнення набуло 

також пенітенціарного характеру. Збудована у XVII столітті, в’язниця 

Генте (Нідерланди) відрізнялася гуманною організацією утримання 

засуджених: кожному виділялася окрема камера із мінімально 

необхідними комфортними умовами. 

У наш час при проектуванні й облаштуванні приміщень 

довгострокового ув’язнення архітектор має спиратися не лише на 

положення ―Європейських пенітенціарних правил‖, що регламентують 

створення мінімально необхідного рівня комфорту. Важливо створити 

такі просторово-середовищні форми, які не тільки б відповідали 

функціональному призначенню, а й забезпечували відповідний 

емоційний клімат і психологічний фон. Такі засоби як форма, розмір, 

колір, матеріал та просторова організація покликані створити 

абсолютно новий образ камери ув’язнення пенітенціарного закладу – 

більш гуманного та соціалізованого. 

 

 

УДК 721 

Є.О. Крепишева, 

студентка 

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КІННОСПОРТИВНИЙ 

КОМПЛЕКС 

Стрімкий розвиток технологій у сфері будівництва надає нам все 

більше можливостей для втілення наших ідей у життя. 
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Нераціональним було б ігнорувати надані природою можливості 

використання альтернативної енергії, такі як енергія сонця, вітру та 

геотермальна енергія. Важливим є створення власного джерела чистої 

води шляхом буріння артезіанської свердловини, економне 

використання та автономна очистка стічних вод. Також сільське 

господарство є джерелом біогазу та добрива. Не варто забувати і про 

використання екологічно чистих матеріалів. 

Кінноспортивні комплекси необхідно проектувати максимально 

автономними. 

 

УДК 72.01 

С.І. Малецька, 

студентка 

БІОНІЧНИЙ HI-TECH 

У світовій архітектурній практиці за минулі 40 років використання 

закономірностей формоутворення живої природи набуло нової якості, 

отримало назву архітектурно-біонічного процесу і стало одним з 

напрямків архітектури хай-тека. 

Архітектурно-біонічна практика породила нові, незвичайні 

архітектурні форми, доцільні у функціонально-утилітарному відношенні 

і оригінальні за своїми естетичними якостями. Це не могло не 

викликати до них інтересу з боку архітекторів та інженерів. 

Архітектурна біоніка схожа з технічною біонікою, а проте, вона 

настільки специфічна, що утворює самостійну галузь і вирішує не тільки 

технічні, але головним чином архітектурні проблеми. 

Використання в техніці і в архітектурі законів і форм живої 

природи цілком правомірно. У світі все взаємообумовлене, немає речей 

і явищ, які б не були пов'язані безпосередньо або опосередковано між 

собою, немає непрохідних бар'єрів між живою природою та штучними 

формами і конструкціями, існують закони, що поєднують весь світ в 

єдине ціле і породжують об'єктивну можливість використання у штучно 

створюваних системах закономірностей і принципів побудови живої 

природи та її форм. Основою цьому служить біологічне споріднення 

людини і живої природи. 

У рамках доповіді як ілюстративний матеріал наведено роботи 

сучасних архітекторів, що працюють у цій галузі. А також вказано 

перспективи розвитку Хай-Теку та використання його у цілях 

підвищення економічної доцільності будівель та освоєння нового 

простору Земля-Космос. 
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УДК 727.15 + 721.001 

Д.О. Радомцев, 

студент 

БАЗОВІ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ БУДІВЕЛЬ УЧБОВОГО 

ТИПУ З ІНКЛЮЗИВНИМ МЕТОДОМ НАВЧАННЯ 

Постановка проблеми. У сучасному житті констатується 

зростання кількості людей з особливими потребами, зокрема молоді, 

що потребують якісної освіти. Інклюзивний метод навчання є основною 

і найбільш ефективною формою здобуття освіти для таких людей. 

Розробка будівельної нормативно-правової бази, об’ємно-

планувальних рішень, втілення якісно нових проектів закладів навчання 

та реконструкція існуючих відповідають сучасним прогресивним 

світовим тенденціям у цій галузі. 

Формулювання цілей доповіді. Мета доповіді полягає у 

висвітленні головних планувальних, об’ємно-просторових, 

конструктивних рішень навчальних закладів з інклюзивним методом 

навчання. 

Основна частина. Базові принципи та об’ємно-планувальні 

рішення: 

- Доступність. Простий, відкритий простір, зрозумілий для всіх. 

Доступність головних транзитних шляхів та їх ергономічність. 

- Достатність простору. Розрахунок просторових об’ємів за 

антропометричними показниками дітей з особливими потребами.  

- Сенсорне навантаження. Врахування як негативних, так і 

позитивних впливів навколишнього середовища на сенсори людини.  

- Гнучкість та пристосованість. Простір мусить гнучко 

реагувати як на буденне використання, так і на понаднормове, 

пристосовуватись під різний контингент. 

- Лікування та охорона здоров’я. Заклад повинен проводити 

лікувальні-оздоровчі процедури. 

- Охорона та безпека. Мінімізація негативних впливів 

навколишнього середовища на організм дитини. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У доповіді 

подані принципові вирішення. Ці елементи теоретичної бази 

потребують гармонійного поєднання та ґрунтовних досліджень задля 

створення закладів, які у в повній мірі втілювали ідею інклюзивного 

методу навчання. 
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Секція. 15 Фізичного виховання та спорту 

 

УДК 796.37.037.012 

О.А. Озерова, 

доцент 

ОСОБЛИВОСТІ ДИХАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПЛАВАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Техніка плавання – це злагодженість рухів та дихання. Відомо, що 

дихання тих, хто займається плаванням, має певні відмінності: тип 

дихання у всіх плавців, незалежно від статі, переважно 

діафрагмальний; частота вдихів та видихів менша; видих – 

повільніший, крім того паузи між вдихом і видихом та видихом і вдихом 

– подовжені, а ЧСС менша у порівнянні з тими, хто займається іншими 

видами спорту або з тими, хто зовсім не займається фізичною 

активністю. Це так би мовити загальні особливості. Але ж техніка 

дихання має особливості і на різних етапах багаторічної плавальної 

підготовки. Так, на першому етапі увага сконцентрована на тому, щоб 

навчити дихати глибше, затримувати дихання, робити вдих швидшим, а 

видих сильнішим та повільнішим; правильно триматися на воді та 

розслаблятися також вчать за допомогою дихання. На другому етапі 

постає завдання узгоджувати дихання з технікою рухів руками і ногами, 

а також при виконанні стартів та поворотів. На третьому етапі 

основний акцент роботи – на затримці дихання під час плавання, 

зменшена кількість вдихів на дистанції (якщо це в/ст. або бат.), 

подовжене ковзання під водою у брасі та скорочення вдихів і видихів 

при плаванні на спині; також робота спрямована на швидке та 

своєчасне перелаштування дихання на перехідних відрізках дистанції 

та варіативність дихання під час долання дистанційних відрізків. Важко 

переоцінити роль дихання в спортивному плаванні. Тому постає 

справедливе питання: чому поряд з детально описаною та 

проаналізованою технікою плавальних рухів, у багаточисельній 

спеціальній літературі так мало сказано про технічні особливості 

дихання – як під час плавання різними стилями, так і під час виконання 

різних плавальних вправ (будь то старт або поворот), а також під час 

долання будь-яких відрізків – стаєрських або спринтерських? Адже чіткі 

вказівки відповідно до техніки дихання на різних етапах навчання 

плаванням дозволили б не тільки скоріше оволодіти технічною 

майстерністю та підвищити функціональні можливості плавців, але й 

дозволили б їм раціональніше використовувати свої сили на дистанції. 
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УДК 796.37.332 

Є.О. Наумець, 

викладач 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ 

У МІНІ-ФУТБОЛІ 

Фізична підготовка студентів ВНЗ, які спеціалізуються у міні-

футболі, є однією з найважливіших складових частин спортивного 

тренування, спрямованою на розвиток рухових якостей – сили, 

спритності, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей. 

Кількість різних проявів окремих рухових якостей у міні-футболі 

надзвичайно велика, тому й вдосконалення кожної з них потребує 

диференційованої методики. Так, при вдосконаленні швидкісних 

здібностей спортсменів, які спеціалізуються у міні-футболі, тренер 

постійно стикається з необхідністю підвищення рівня абсолютної 

швидкості, спритності виконання старту, вдосконалення елементарних 

форм спритності (часу реакції, часу виконання окремих рухів, темпу). 

Крім того, зазвичай у більшості спортивних ігор (і, зокрема, у міні-

футболі) виникає проблема швидкого реагування на несподівані дії 

суперників, прояву високих швидкісних якостей при виконанні окремих 

технічних прийомів, швидкості орієнтації, прийняття рішень, 

переміщень, атакуючих та захисних дій в умовах гострого дефіциту 

часу, перешкод зі сторони супротивника, складної групової взаємодії з 

партнерами та суперниками. При підготовці студентів-спортсменів, які 

спеціалізуються у міні-футболі, а також для розвитку їх швидкісних 

здібностей необхідно, у першу чергу, чітко диференціювати методику 

розвитку локальних здібностей (час реакції, одиночний рух, частота 

рухів) і методику вдосконалення комплексних швидкісних здібностей. 

Засобами швидкісної підготовки є різноманітні вправи, які вимагають 

швидкої реакції, високої швидкості виконання окремих рухів, 

максимальної частоти рухів (стрибки, удари по м’ячу, старти, ривки, 

прискорення, проходження відрізків дистанції у процесі бігу та ін.). 

Ефективним засобом комплексного вдосконалення швидкісних 

здібностей у міні-футболі є спеціальні змагальні вправи. Слід 

зазначити, що елементарні форми прояву спритності лише створюють 

передумови для успішної швидкісної підготовки у міні-футболі, а 

розвиток комплексних швидкісних здібностей повинен складати її 

основний зміст. 
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УДК 796:37.037 

О.Л. Прокопенко, 

викладач 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЩО ДО 

ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ З АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

КОМЕРЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

Постановка проблеми. За останні роки в процесі стабілізації 

економічного стану держав пострадянського регіону колишньої 

популярності набуває активний відпочинок, організований 

представниками туристичного ринку. На фоні розвитку комерційного 

продукту в цій області виникає гостра необхідність у підготовці кадрів, 

що тягне за собою потребу в розробці та написанні необхідної 

літератури. 

Мета дослідження: виявити необхідність розробки і подальшого 

видання методичної та навчальної літератури для підготовки 

інструкторів в області активного туризму комерційного спрямування.  

Результати дослідження. За роки становлення України як 

незалежної держави було видано кілька посібників з туризму, а саме: 

В.Д. Дехтяр ―Основи оздоровчо-спортивного туризму‖ Київ, Науковий 

світ 2002 р.; Т.Г. Сокіл. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. 

- 2-е вид., Віпр. та доп. - К., 2006. - 76 с.; Т.Г. Сокіл. Основи туристичної 

діяльності: Підручник .- К.: Грамота, 2006. - 264с.і т.д., проте всі ці 

навчальні посібники розглядають організацію туристичного бізнесу в 

цілому, або організацію туристичного заходу в самодіяльному туризмі. 

Багато авторів розглядають активний туризм як засіб фізичного 

виховання молоді на фоні погіршення показників здоров'я молоді в 

цілому: Р.Т. Раєвський, С.М. Канішевський «Здоров'я. Здоровий і 

оздоровчий спосіб життя студентів» Одеса, Наука і техніка 2008.-554 с . 

Опитування співробітників підприємств активного відпочинку дало 

наступні результати: середній вік клієнта, орієнтованого на активний 

відпочинок, становить 25-30 років, близько 40% клієнтів звертаються до 

туроператорів повторно, близько 20% починають займатися активним 

туризмом самостійно. Основними напрямами активного комерційного 

туризму на Україні є: водний, велосипедний та пішохідний види 

активного туризму. Не можна не відзначити той факт, що такий вид 

відпочинку має величезний оздоровчий, рекреаційний і виховний ефект. 

Крім того, розвиток цього напряму економічно необхідний нашій 

державі і має великий потенціал. 

Висновки. У процесі розгляду питань, розвитку активного туризму 

на Україні, в оздоровчому, виховному і економічному аспектах, 
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вивчивши існуючу літературу та систему підготовки кадрів у цій галузі, 

напрошується висновок про доцільність розробки і видання необхідної 

методичної та навчальної літератури для системи підготовки 

інструкторів активного туризму комерційної спрямованості. 

 

 

УДК 796.37.386 

А.М. Головко, 

викладач 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ 

СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ 

Розвиток точності рухових реакцій є обов’язковою частиною 

всебічної фізичної підготовки студентів-спортсменів, що 

спеціалізуються у настільному тенісі, і є також важливою умовою 

підвищення їх спортивної майстерності.  

Розвиток точності рухових реакцій гравців у настільний теніс 

здійснюється більш ефективно, якщо у навчально-тренувальному 

процесі переважають фізичні вправи у діях за вибором. Набуття 

технічних навичок відбувається більш успішно у фізичних вправах з 

діями, визначеними наперед. При підготовці тенісиста необхідно 

передбачити правильне взаємне сполучення дій, визначених наперед, 

та дій за вибором.  

На початковому етапі підготовки тенісистів, при навчанні техніці, 

переважають фізичні вправи з наперед визначеними діями; на 

наступних етапах, при розвитку точності рухових реакцій, переважають 

фізичні вправи за вибором дій. Різна прудкість дій певним чином 

впливає на швидкість і точність рухових реакцій: при збільшенні 

швидкості/прудкості руху ракетки для настільного тенісу швидкість 

простої і складної реакції-відповіді зростає так само, як зростає 

важкість точного регулювання; при сповільненні дій точність 

регулювання полегшується, а час прихованого періоду простої та 

складної реакції збільшується.  

У навчально-тренувальному процесі однією зі сторін фізичної 

підготовки є розвиток точності рухових реакцій на побачене та 

визначене дійсного змісту руху тенісиста. Розвиток точності рухових 

реакцій тенісиста на побачений рух здійснюється у фізичних вправах з 

довільним чергуванням варіантів дій. Передбачення у фізичних вправах 

з довільним чергуванням варіантів дій веде до окремих неточних 

реакцій й знижує ефективність процесу розвитку точності рухових 

реакцій на побачений рух супротивника. 
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Секція 16. Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві 

 

УДК 691-38.3-03 

О.Г. Бендерук, 

студент 

О.М. Гавриш, 

професор 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІПСОКАРТОННИХ 

ПЛИТ 

Гіпсокартонні плити - це листові вироби, які складаються із 

неспалимого гіпсового сердечника, поверхня якого, крім торцевих 

кромок, облицьована картоном, приклеєним до гіпсового сердечника. 

Залежно від властивостей та галузі використання листи 

розподіляють на такі види: звичайні (ГКЛ), вологостійкі (ГКЛВ), з 

підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКЛП), вологостійкі, з 

підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКЛВП).  

В експлуатаційних умовах ГКП працюють на розтяг, згин, зсув, 

витримуючи при цьому дію кліматичних чинників, мінливої вологості, 

температурних змін, ультрафіолетового та інфрачервоного 

випромінювання.  

ГКП мають високі пожежно-технічні характеристики: група 

горючості - Г1; група займистості - В2; група димоутворюючої здатності 

- Д1; група токсичності - Т1.  

Висока пористість ГКП забезпечує саморегулювання режиму 

вологості приміщення, що забезпечує стабільність мікроклімату в 

приміщеннях. 

Завдяки низькому коефіцієнту теплопровідності - 0,12 Вт/м К, ГКП 

забезпечує сприятливий тепловий режим будинку. 

Крім того, ГКП мають низку цінних будівельних якостей, а саме: 

екологічність виготовлення і експлуатації; високу економічність; 

можливість обробки без спеціального обладнання; достатню 

жорсткість; невелику масу; транспортабельність, високу точність 

розмірів; можливість обробки поверхні; універсальне застосування при 

необхідних рівнях звукоізоляції та вологостійкості. Проте варто мати на 

увазі, що при тривалому зволоження ГКП і ГКПВ відбувається значна 

втрата їх міцності, а також можлива поява деформацій. Але після 

просушування ГКП набирають міцність та провертаються у первісне 

положення. 
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УДК 69.003.13 

Л.М. Васьковська, 

студента 

АНАЛІЗ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕРМЕТИКІВ 

Герметики – рідкі, пастоподібні, в’язкоплинні маси на основі 

полімерів і олігомерів, призначені для формування ущільнення 

порожнин і зазорів між конструкціями або елементами, які запобігають 

проходженню вологи, парів і газів.  

Герметики класифікують за такими ознаками: 

1. За хімічною природою: полісульфідні; силіційорганічні 

(силіконові); поліуретанові; акрилові. 

2. За формою постачання: одно-, дво-, трискладові. 

3. За механізмом тверднення: вологозатверділі; затверділі 

вулканізованими агентами за наявності прискорювачів; незатверділі. 

4. За деформативністю: еластичні; пластичні; еластикопластичні; 

пластикоеластичні. 

Незалежно від області використання герметик виконує три 

основні функції: 

 заповнює прогалину між двома або більше поверхнями; 

 завдяки своїм фізичним властивостям та адгезії до поверхонь 

утворює бар'єр проходженню рідин або газів; 

 забезпечує герметизацію протягом певного терміну служби 

для заданих умов експлуатації та навколишнього середовища. 

Силіційорганічні (силіконові) герметики застосовують переважно у 

всіх видах швів у тих випадках, коли потрібно ізолювати її від зовнішніх 

впливів високої вологостійкості, еластичності й міцності. 

Поліуретанові герметики застосовуються у шляхобудуванні, для 

ущільнення стиків конструкцій підземних переходів, тунелів, тому що 

вони мають такі властивості: високу міцність, зносостійкість, стійкість до 

дії кислот, бензину, мають високу адгезію до скла, металів, кераміки. 

Полісульфідні герметики застосовуються там, де потрібно 

забезпечити повітро- і водонепроникність, де є значні перепади 

температур, статичні і динамічні деформації у процесі експлуатації, 

вони є найбільш довговічними. 
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ВПЛИВ ЦIН НА РОЗВИТОК БУДIВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Ціноутворення є найважливішим напрямом економічної роботи на 

підприємстві. Ціноутворення – складний механізм кон'юнктури 

товарного ринку. У ціні відбивається вся система ціноутворюючих 

факторів: динаміка витрат, показників результатів праці, інфляції, 

співвідношення попиту і пропозиції, монополізація ринку і т.д. 

Ціна послуг і продуктів в умовах ринку є одним з найбільш 

важливих показників, які суттєво впливають на економічний стан фірми. 

Всі основні показники виробничої діяльності фірми (обсяг капітальних 

вкладень, собівартість продукції, продуктивність праці, фондомісткість 

тощо) пов'язані з цінами і залежать від них. Ціна є основою планування 

і фінансування капітальних вкладень, розрахунку ефективності 

інвестиційних проектів, організації внутрішньовиробничих економічних 

відносин, оцінки підсумків діяльності фірми, обчислення економічного 

ефекту від впровадження нової техніки. 

Ціна впливає на розвиток будівельного виробництва, підвищення 

його ефективності через свої функції. Головна функція ціни – це 

кількісне вираження вартості створюваної будівельної продукції. Тим 

самим, як вимірювальний інструмент, ціна визначає витрати суспільно 

необхідної праці з організації матеріальних процесів і фінансових 

операцій. Крім того, вона виконує і стимулюючу функцію щодо 

зниження трудових, матеріальних і грошових витрат в будівництві і 

підвищенню його ефективності. В основному використовуються такі 

форми цін: прейскурантні оптові ціни; максимальні і договірні.  

Основним інструментом для визначення ціни або вартості об'єктів 

у будівництві є одинична розцінка (вартість) окремого виду будівельно-

монтажних робіт, сукупності елементарних технологічних операцій або 

окремого елемента споруди. 

Фактори, що впливають на встановлення ціни: 

- витрати на виготовлення і збут продукції; 

- кон'юнктура цільового ринку і співвідношення попиту та 

пропозиції на товар фірми; 

- цінова політика фірми. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ТКДВБ ЗІ 

ЗМІСТОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗНАКІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В 

МАРКУВАННІ 

Сучасний ринок товарів і послуг вимагає якісного інформаційного 

забезпечення, тобто надання всім його суб’єктам такої інформації, яка 

б відповідала їхнім інформаційним потребам.  

Потужним засобом товарної інформації є маркування. Це текст, 

умовні позначення або малюнок, що нанесений на упаковку і (або) 

товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації 

товару чи окремих його властивостей, доведення до споживача 

інформації про виробників, кількісні і якісні характеристики товару. 

Основна перевага маркування полягає у стислості, виразності і 

наочності, що дозволяє йому передавати більші об’єми інформації і при 

цьому не займати багато місця на товарі чи його упаковці. Проте 

маркування може містити умовні позначення чи інформаційні знаки, які 

потребують розшифровки. 

Всього розрізняють 10 груп інформаційних знаків: товарні і знаки 

обслуговування, знаки найменування місць походження товару, знаки 

відповідності або якості, компонентні, розмірні, експлуатаційні, 

маніпуляційні, попереджувальні, екологічні знаки, штриховий код. 

Наносячи інформаційні знаки на упаковку своєї продукції, кожний 

виробник надіється, що споживач зможе їх розшифрувати, але 

насправді це не завжди так. Щоб з’ясувати ступінь обізнаності про 

значення найбільш розповсюджених на території України 

інформаційних знаків, доцільно провести дослідження серед студентів 

кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. Саме 

студенти – це сегмент активних споживачів товарів та послуг, схильних 

до частої зміни торгових марок, враховуючи моду і суспільну думку, 

вони роблять часті покупки, контактуючи з великою кількістю товарів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

Рослинні олії – це жир, вилучений з насіння або плодів олійної 

рослинної сировини. Головною особливістю всіх рослинних олій є вміст 

у них незамінних жирних кислот омега-3 і омега-6, які відіграють 

важливу роль в організмі: знижують рівень холестерину, зміцнюють 

серцево-судинну та імунну системи, беруть участь у ліпідному обміні. 

Рослинні олії багаті вітамінами і мінералами. Особливо багато в них 

вітамінів-антиоксидантів – А, D, Е, які запобігають передчасному 

старінню клітин, зберігаючи тим самим наші здоров’я і молодість. 

Ще 10-15 років тому в українського споживача не було проблем з 

вибором рослинної олії: на прилавках зустрічалася тільки соняшникова, 

соєва, кукурудзяна та ріпакова. А тепер, коли в асортименті рослинних 

олій на полицях магазинів легко розгубитися, споживачам необхідні 

основні знання про склад і властивості цього продукту, щоб розібратися 

у цьому різноманітті. Враховуючи недостатню обізнаність споживачів, 

як у виробників, так і у продавців виникає спокуса у фальсифікації 

рослинних олій для збільшення доходу від реалізації. Тому 

дослідження цієї проблеми є актуальним. 

Асортиментна фальсифікація полягає у підміні більш цінних видів 

олій (кукурудзяна, соняшникова) малоцінними (соєва, бавовняна, 

рапсова) або підміні високоочищеної олії неочищеною або технічними 

видами олій. 

Кількісна фальсифікація рослинних олій проявляється у 

недоважуванні, тобто відхиленнях маси (об’єму) олій, що перевищують 

гранично допустимі норми відхилень. 

Якісна фальсифікація здійснюється за рахунок підвищення вмісту 

води, введення харчових добавок, часткової заміни високоцінної олії 

нерафінованою або гідратованою олією, а також в результаті 

розведення більш цінної виду олії менш цінними. 

Інформаційна фальсифікація рослинних олій полягає у наданні 

недостовірної, неточної, неповної інформації у товаросупровідній 

документації та на маркуванні. 
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АНАЛІЗ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ „ДЖАНК ФУД” НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

Проблема популярності нездорової їжі – вуличної, швидкої, що 

здобула в усьому світі назву „джанк фуд‖ (в перекладі з англ. „junk-food‖ 

– „їжа-сміття‖) – надзвичайно актуальна для усіх країн, в тому числі й 

для України. До такої їжі можна віднести: чіпси, сухарики, солоні 

горішки, жувальні гумки, бульйонні кубики, супи та вермішель швидкого 

приготування, сухі сніданки, солодкі води, енергетичні напої, 

слабоалкогольні напої, аналогічні „лонгер‖ чи „шейк‖, шоколадні 

батончики, каву „три в одному‖, весь асортимент їжі, який пропонують в 

„McDonald’s‖. 

Експерти й представники громадськості дуже занепокоєні 

популярністю харчових продуктів, які містять мінімальну кількість 

корисних речовин, при цьому характеризуються високою енергетичною 

цінністю і мають підвищений вміст солі, цукру, жирів, стабілізаторів, 

підсилювачів смаку та навіть канцерогенних речовин.  

Загальним наслідком вживання цієї продукції є, зазвичай, 

збільшення частки населення з надмірною вагою, серцево-судинними 

та іншими видами захворювань, звикання та залежність від цих 

продуктів, а головне – формування хибних навичок харчування на все 

життя. 

Вживання таких продуктів, які не можна в повній мірі назвати 

харчовими, нав’язується індустрією, що розвивається. Агресивна 

маркетингова та рекламна політика виробників нездорової їжі 

спрямована на активне просування її на ринку та завоювання 

прихильності споживачів, в першу чергу дітей. При цьому замовчуються 

ризики, пов’язані із вживанням цієї нездорової продукції. Разом з тим, 

за останні десять років в Україні значною мірою збільшилася кількість 

дітей із шлунково-кишковими захворюваннями. Медики пояснюють це, в 

першу чергу, щоденним вживанням новітніх нездорових продуктів.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВИХ ДОБАВОК, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

В КОНДИТЕРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

Харчовими добавками називають групу природних або 

синтетичних речовин, які спеціально додають до продовольчої 

сировини, напівфабрикатів або готових продуктів з метою надання їм 

певних якісних показників.  

В кінці XX ст. виробництво харчових добавок стало потужною, 

постійно зростаючою галуззю виробництва. Щорічно виробництво 

харчових добавок збільшується в країнах Європи – на 2%, в США – на 

4,4%, в Азії – на 10-15%. У світі особливо зростає виробництво 

підсолоджувачів (щорічно на 7%). Кожна людина у рік з’їдає близько  

2,5 кг харчових добавок. 

Кількість харчових добавок, які використовують у харчовому 

виробництві більшості країн світу, досягає 500 найменувань. 

Розрізняють 30 функціональних класів харчових добавок: барвники, 

консерванти, антиоксиданти, підсолоджувачі, емульгатори, загусники, 

желюючі речовини, стабілізатори, посилювачі смаку, регулятори 

кислотності (буфери), розпушувачі, піногасителі, глазурі,  

солі-плавителі, поліпшувачі борошна, отверджувачі, регулятори вологи, 

наповнювачі, модифіковані крохмалі, речовини для змащення 

пекарських форм та листів та інші.  

Представники майже всіх перелічених класів харчових добавок 

використовуються у кондитерському виробництві. Вони застосовуються 

у цій галузі з метою: 

- збереження споживних властивостей кондитерських виробів;  

- надання їм більш привабливого вигляду;  

- збільшення терміну зберігання кондитерських виробів;  

- полегшення технологічної обробки продовольчої сировини;  

- здешевлення та скорочення технологічного процесу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИН ТА МЕТОДІВ ЇЇ 

ВИЯВЛЕННЯ 

Вино – продукт, виготовлений шляхом повного чи часткового 

спиртового бродіння виноградного сусла з подрібненого чи цілого 

винограду, який має об’ємну частку етилового спирту від 9 до 20 %. 

Характерною ознакою сучасного ринку алкогольних виробів України є 

наявність та постійне збільшення об’єму фальсифікації винопродукції. 

Фальсифікація – це дії, спрямовані на обман споживача шляхом 

підробки об’єкта купівлі-продажу з корисливою метою. Розрізняють 

чотири види фальсифікації: асортиментну, якісну, кількісну та 

інформаційну. 

Асортиментна фальсифікація вин полягає в підміні одного виду 

іншим чи підміні довше витриманого вина менш витриманим (напр., 

марочного ординарним чи дешевим столовим). Якісна фальсифікація 

вин здійснюється шляхом розведення виноградного вина малоцінними 

продуктами, напр., дешевим плодово-ягідним вином, цукровим 

сиропом, водою; шляхом використання консервантів (саліцилової, 

борної кислот) для скорочення технологічного процесу; за рахунок 

підфарбовування вина природними та синтетичними барвниками; 

підробки букета вина шляхом застосування складних ефірів, пряно-

ароматичних трав, засушених квітів винограду тощо. Прикладом якісної 

фальсифікації також є приготування „штучних вин‖ на основі соків та 

деякі специфічні тільки для вин методи: галізація, шапталізація, 

петіотизація та шеєлізація. Кількісна фальсифікація відбувається 

шляхом недоливу; інформаційна – шляхом перекручування інформації 

в товаросупровідних документах та на маркуванні. 

Щоб виявити фальсифікацію вин, застосовують комплекс 

органолептичних та фізико-хімічних методів, оцінюють показники якості, 

які регламентуються нормативною документацією, а також деякі 

специфічні показники, не передбачені стандартами (масову 

концентрацію гліцерину, винної, лимонної і яблучної кислот, ефірів, 

гліцериновий фактор, вміст метанолу, співвідношення форм терпенів 

тощо). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОБРОЯКІСНОСТІ МОЛОКА ПИТНОГО 

КОРОВ’ЯЧОГО РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

Молоко – незамінний продукт масового і повсякденного 

споживання. В раціональному харчуванні молоко не має конкурентів та 

замінників. Молоко – особливо швидкопсувний продукт повсякденного 

попиту населення усіх вікових груп. Тому важливо не тільки отримати 

якісне молоко, потрібно вміло його зберегти і своєчасно у свіжому 

вигляді доставити споживачу або переробити у високоякісні молочні 

продукти. 

Визначення якості молока необхідно починати із зовнішнього 

огляду. Насамперед слід звернути увагу на колір молока. Він має бути 

білий, влітку – з жовтуватим відтінком. На поверхні пастеризованого 

молока не допускається наявність щільної жирової кірки. При порушенні 

технологій і умов зберігання консистенція молока може бути 

пластівцеподібною з утворенням рихлого білкового осаду. Перелічені 

невідповідності зовнішнього вигляду свідчать про якісну фальсифікацію 

молока. 

При розбавленні водою молоко стає трохи прозорішим, із 

синюватим відтінком, має менш виражений смак, водянисту 

консистенцію, при збовтуванні воно дає мало піни. Щільність такого 

молока різко знижується, кислотність і жирність зменшуються. Молоко з 

додаванням води дає біля стінок посуду широке синювате кільце, на 

нігті не утворює опуклої краплини (вона розпливається). Якщо в ньому є 

ще й тверді домішки, такі як борошно, крейда, поташ та інші, то на нігті 

залишається осад. 

Щоб виявити у молоці присутність чужорідних домішок, треба 

процідити пробу молока через паперовий фільтр і додати декілька 

крапель кислоти, наприклад, оцтової або лимонної. Якщо молоко 

підроблене, воно почне пузиритися від виділення вуглекислоти.  

Крохмаль і борошно підмішують в молоко для підвищення 

густини. Виявити таку фальсифікацію просто: ближче до дна посуду 

молоко густе. Крім того, не можна приховати борошняний або 

крохмальний смак такого молока. Якщо осад цього молока закип’ятити, 

то вийде звичайний клейстер. Молоко з цими домішками синіє від 

додавання декількох крапель настойки йоду, тоді як чисте молоко від 

цієї реакції жовтіє. 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ НИЗЬКОЇ 

ЩІЛЬНОСТІ І АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ 

Ніздрюватий бетон – це штучний пористий матеріал, структура 

якого характеризується наявністю рівномірно розподілених сферичних 

пор діаметром до 2 мм. 

У листопаді 2010 року було прийнято новий стандарт  

ДСТУ Б. В 2.7-45:2010 Ніздрюватий бетон. Загальні технічні умови. В 

цьому документі бетон марки D 400 за густиною віднесено до класу 

теплоізоляційно-конструкційних матеріалів, що дає змогу застосовувати 

вироби з таких бетонів в конструкційних цілях. Невирішеною 

залишилася проблема відпускної вологості виробу. В даному стандарті 

вона нормується і становить 35%, тоді як в європейських стандартах 

цей показник не нормується і не вважається доцільним. 

На даний момент в Україні існує 11 заводів з виробництва 

ніздрюватих бетонів. З них лише 5 є лідерами, які займають 94% усього 

ринку. Виробничі потужності лідерів ринку ніздрюватого бетону: Aeroc 

(м. Обухів, м. Березань) – 630 тис. м3 на рік, ―ЗБМ №1‖ (м. Нова 

Каховка) – 450 тис. м3  на рік, ―Орієнтир-Буделемент‖ (м. Бровари) –  

400 тис. м3 на рік, ―ЮДК‖ (м. Дніпропетровськ) – 300 тис. м3 на рік. 

Географія виробників нерівномірна, в західних регіонах немає потужних 

виробництв. 

Сучасне життя – стрімкий рух вперед, за останні роки на ринку 

будівельних матеріалів відчувається зміна пріоритетів. Якщо раніше 

віддавалася перевага важким залізобетонним конструкціям, керамічній і 

силікатній цеглі, то зараз все більше йде мова про енергозбереження і 

економію ресурсів. Гостро постало питання утеплення будинків і 

зниження теплопровідності стінових будівельних матеріалів. Найбільш 

ефективним і перспективним теплоізоляційним стіновим матеріалом в 

наш час є ніздрюватий бетон. При правильній експлуатації цього 

матеріалу в малоповерховому будівництві надземної частини будинку 

його використання можна довести до 97%, цим самим знизивши 

вартість будівельно-монтажних робіт на 15-20%. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПАРКЕТНИХ ВИРОБІВ НА 

ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ 

Паркет – одне з найбільш інтригуючих підлогових покриттів з 

дерева. Головна перевага паркету над ламінатом, ковроліном, 

керамічною плиткою та іншими покриттями для підлоги - його 

натуральність, довговічність та естетична привабливість.  

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність таких виробів 

– якість та вартість. Основними показниками якості паркету є зовнішній 

вигляд, текстура, міцність, довговічність, обробка поверхні, 

відповідність геометричних параметрів нормативним документам. 

Згідно з вітчизняними нормами, паркет поділяється на дві марки: А і Б. 

На українському ринку представлені: штучний паркет, паркетні 

дошки, паркет із масиву, палацовий і геометричний (художній) паркет. 

В Україні виробництвом паркету займаються більше сотні 

підприємств, що є наслідком насиченого конкурентного середовища на 

ринку. Близько 90% з них — це маленькі компанії, що мають невеликі 

обсяги виробництва. Основні виробники: "Інекс Укр Паркет" (м. Чернігів), 

ЗАТ "Осокор" (м. Київ), "Лісова крона" (м. Вінниця), "Ківерцівський ДОК" 

(Волинська обл.), "Рубіжанський паркет" (Луганська обл.), ЗАТ "Кленовий 

лист" (м. Кременчук), ВАТ "Буковинський паркет" (м. Львів). Більшість з 

них здійснює повний цикл виробництва паркетних підлог, починаючи від 

розпилювання і сушіння деревини і закінчуючи пакуванням, 

транспортуванням, укладанням. 

Найбільшим попитом на ринку України користується паркет із 

масиву та паркетна дошка, що обумовлено їх великим асортиментом та 

ціною. Серед порід деревини — паркет з дуба, бука, ясена, мербау, 

венге. Найбільш популярний - дуб (70% обсягів продажів), що цілком 

заслужено й обґрунтовано. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

Серед особливостей, що відрізняють інформацію від інших 

товарів, треба виокремити такі:  

 неруйнівний характер споживання її;  

 у процесі використання не втрачає своєї споживчої вартості, 

хоча згодом актуальність її знижується;  

 неможливість оцінити реальну вартість інформації; 

 можливість використання однієї і тієї самої інформації 

кількома споживачами; 

 покупець не є винятковим власником інформації (крім ліцензій, 

патентів і ноу-хау). 

Поряд із цим інформацію стали повсюдно трактувати як 

економічну цінність, що привело до утворення ринку інформації, де 

діють центри створення баз даних і керування ними, посередники, що 

надають інформаційні продукцію і послуги, а також споживачі 

інформації, що закуповують ці послуги і продукцію. Аналізуються 

способи формування цін на інформаційні послуги, їх рівень, прибутки 

від продажу і тенденції розвитку в цій сфері. 

Чинні правила платного надання інформації відрізняються від законів 

торгівлі класичними товарами. Пояснюється це, з одного боку, 

наведеними вище специфічними властивостями інформаційних 

продуктів і послуг, а з іншого – необхідністю забезпечення широкого 

доступу суспільства до інформаційних цінностей. 

Рівень оплати послуг залежить від декількох факторів, у тому 

числі й таких: 

 обсягу наданої інформації; 

 участі держави у фінансуванні інформації; 

 політики цін на ринку інформації. 
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ВОГНЕЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ГІПСОКАРТОННИМИ 

ПЛИТАМИ 

За 9 місяців 2011 року в Україні в результаті пожеж було знищено 

і пошкоджено 40218 будівель і споруд. У зв’язку з цим актуальною 

залишається науково-технічна проблема підвищення ефективності 

протипожежного захисту будівельних конструкцій будівель та споруд.  

Для протипожежного облицювання можна застосовувати 

гіпсокартонні плити з підвищеною опірністю дії відкритого полум’я (ГКПО) 

– листові вироби, що складаються з гіпсового сердечника, облицьованого 

з двох сторін спеціальним картоном. Гіпсокартонні плити відносять до 

групи горючості Г1 (низької горючості); до групи димоутворювальної 

здатності Д1 (з малою димоутворювальною здатністю); до групи 

токсичності Т1 (малонебезпечні); до групи займистості В3 

(легкозаймисті). Група поширення полум’я – РП1 (не поширюють). 

Гіпс є пожежостійким будівельним матеріалом, оскільки містить у 

своєму складі кристалізаційну воду, яка під час пожежі випаровується, й 

тим самим уповільнює процес поширення пожежі (так, в 1 кв. м ГКП 

товщиною 15 мм міститься близько 3 л кристалізаційної води). При 

випаровуванні вологи енергія витрачається на утворення пари, яка, в 

свою чергу, створює завісу між гіпсовим будівельним матеріалом та 

полум’ям. 

Таким чином, ГКПО можна використовувати з метою вогнезахисту 

сталевих колон, в конструкціях протипожежних перегородок та 

вогнезахисних підвісних стель. Застосування гіпсокартонних плит дає 

змогу значно розширити можливості прийняття рішень по убезпеченню 

від розповсюдження пожежі та підвищенню вогнезахисту несучих 

(металевих) конструкцій. 

Важливим кроком на шляху до більш ефективного застосування 

ГКПО стала розробка у 2010-2011 рр. наступних документів: 

«Рекомендації з проектування та улаштування гіпсокартонними 

плитами «Кнауф» перегородок, до яких пред’являються вимоги 

пожежної безпеки та вогнезахисту будівельних конструкцій» та 

«Регламент на виконання робіт з вогнезахисту із застосуванням ГКП 

«Кнауф». 
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СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ 

Сегментування ринку гіпсокартонних плит проводиться з 

урахуванням географічних, демографічних, психографічних факторів та 

факторів поведінки споживача. 

Сегментація за географічним принципом дає змогу визначати 

групи споживачів за природно-кліматичними умовами. Так, 

гіпсокартонні плити можуть вироблятися вологостійкими, вогнестійкими 

та вологостійкими з підвищеною вогнестійкістю відповідно до умов 

їхнього застосування. 

Основними споживачами гіпсокартонних плит за віковим 

фактором є групи 20-34 років та 35-49 років, оскільки вони найчастіше 

будують житло та роблять ремонт. Крім того, люди 50-64 років зазвичай 

дуже обережно ставляться до нових матеріалів (гіпсокартон відносно 

новий товар на ринку будівельних матеріалів). Вони скоріше за все 

скористаються матеріалами, які використовували протягом всього 

життя (штукатурки, шпаклівки та ін.). За складом сім’ї – гіпсокартонні 

плити будуть користуватися більшим попитом в багатодітних сім’ях, 

оскільки такі сім’ї можуть потребувати швидкого зведення різноманітних 

перегородок у приміщенні, а гіпсокартон якнайкраще для цього 

підходить. 

Особливий інтерес товарів, які призначені для тривалого ужитку, 

якими є гіпсокартонні плити, викликає молода сім'я. Взагалі, статистика 

одружень – надзвичайно важливий у діловому світі показник, оскільки в 

більшості випадків в нормальних економічних умовах молода сім'я 

обзаводиться новим житлом, а відповідно і матеріалами для його 

облаштування. Перспективними для гіпсокартону є також молоді сім’ї з 

маленькими дітьми,яким, якщо робити ремонт, необхідно швидко та 

якісно його зробити - для цього теж якнайкраще підійде гіпсокартон.  

Що ж до рівнів доходів, то гіпсокартон є доступним для осіб, в яких 

доходи на місяць становлять від 100-200 дол. США, оскільки ціна за 

гіпсокартонну плиту варіюється від 40 до 80 грн. залежно від розмірів та 

типів (вологостійка, вогнестійка та ін.). Залежно від виду професії, то 

тут практично немає відмінностей. Проте пенсіонери та безробітні 

розглядуваний матеріал використовувати не будуть, оскільки перші 
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досить консервативні, та й дохід мають невеликий, а для других 

гіпсокартон є не пріоритетним товаром. 

За належністю до соціального класу – гіпсокартон 

використовуватимуть особи соціальних класів – середнього достатку та 

більшого за середній. 

Такі фактори, як рівень освіти, релігійні переконання та 

національність практично ніяким чином не впливатимуть на споживання 

гіпсокартону. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ АСПЕКТІВ ЗБУТУ 

ГІПСОКАРТОНИИХ ПЛИТ В РОЗДРІБНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

У наш час значного поширення та застосування набуло так зване 

«сухе будівництво», яке дозволяє вирішити ряд будівельних завдань: 

облицювання внутрішніх приміщень з найвищим рівнем якості, 

влаштування перегородок, в т.ч. інсталяційних, пожежостійких, 

звукоізоляційних, спеціальних (куленепробивних, протиударних, 

антирадіаційних тощо), влаштування підвісних та підшивних стель, 

виконання криволінійних та ламаних дизайнерських поверхонь та інших 

робіт, переважно за допомогою гіпсових плит. 

Популярність гіпсокартонних плит зростає завдяки екологічній 

чистоті матеріалу. За рахунок абсорбційних властивостей гіпсу та 

активних модифікуючих добавок – мікрокапсул парафіну – в приміщенні 

встановлюється комфортний і здоровий мікроклімат. Оптимальні 

геометричні розміри, ідеально гладка поверхня, зручність при 

використанні, швидкість виконання робіт, зниження питомої 

собівартості квадратного метра роботи, безмежні можливості у сфері 

дизайнерських рішень – основні переваги сухого будівництва. 

Товарознавчі аспекти розвитку технологій сухого будівництва не 

обмежуються зазначеними споживчими властивостями. Подальший 

розвиток полягає в тому, щоб розширити функціональність плит та 

можливість їх ширшого використання.Так, крімзвичайних , 

вологостійких та вогнестійких плит були розроблені та впроваджені у 

виробництво: термоплити; шумозахисні плити Піано; плити з 

підвищеними характеристиками міцності Діамант, модифіковані 
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наповнювачем з твердих мінералів; захисні (екрануючі) плити з 

використанням графітового волокна; протипожежні плитиФаєрборд, 

армовані скловолокном.  

При реалізації гіпсокартонних плит наголос робиться на 

споживчих властивостях того чи іншого виду плити,сфері її 

застосування, високій якості продукції, закріпленої за виробником-

лідером ринку, та ціновій політиці. 

 

 

УДК 666.32/.36 

Г.В. Ткаченко, 

студентка 

П.Й. Купрієнко, 

професор 

ВПЛИВ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ НА ФОРМУВАННЯ 

СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 

Для виробництва будівельної кераміки застосовують глини як 

пластичний компонент, а також додаткові речовини - непластичні 

компоненти сировинної суміші. Глина є головною структуроутворюючою 

речовиною, що створює при випалюванні виробів мікро- і 

макроструктуру керамічного конгломерату у вигляді різних виробів. 

Додаткові речовини вводять в глину з метою підвищення або зниження 

її пластичності, що важливо при формуванні виробів; для збільшення 

пористості легких керамічних виробів (пороутворюючі добавки); для 

зниження температури випалу виробів (легкоплавкі добавки, або 

плавні).  

Властивості глин мають в керамічному виробництві важливе 

значення. З фізичних властивостей слід враховувати їх пластичність, 

сполучну здатність, водопоглинання, повітряну та вогневу усадки, 

вогнетривкість, здатність іонного обміну з навколишнім середовищем та ін.  

Серед непластичних матеріалів, що використовуються в 

керамічному виробництві в ролі добавок - опіснюючі, вигоряючі добавки 

і плавні. До опіснюючих добавок відносяться кварцові піски, 

пилоподібний кварц, кремінь, шамот (обпалена глина і потім подрібнена 

в порошок), золи ТЕС та ін. До вигоряючих добавок відносяться тирса, 

торф, антрацит, кам'яне і буре вугілля, паливні шлаки. До плавнів 

(флюсів) відносять матеріали, які в процесі випалу взаємодіють з 

глинистою речовиною з утворенням більш легкоплавких сполук, ніж 

чиста глиниста речовина. Серед них - польові шпати, пегматит, крейда, 



 182 

доломіт, руди із вмістом оксидів заліза та ін. Іноді в глину вводять 

спеціальні добавки, наприклад з метою підвищення кислотостійкості - 

піщані суміші, зачинені рідким склом, для фарбування виробів - оксиди 

металів, для поліпшення якості цегли - пірофосфати та поліфосфати 

натрію, для спучування - кокс та ін.  

 

УДК339.138:69 

В.М. Товстоніс, 

студент 

А.Л Скрипник, 

доцент 

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІНИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 

В умовах ринкової економіки ефективність діяльності будь-якого 

підприємства або підприємця значною мірою залежить від механізму 

ціноутворення. Складність цього процесу обумовлена тим, що на ціни 

впливає комплекс не тільки економічних, але й політичних, 

психологічних, соціальних та інших чинників. 

Я проаналізувала вплив різних факторів на ціни в нерухомості. За 

даними спілки консультантів з нерухомості максимальна середня ціна 

на нерухомість у містах України за 2007-2011 роки на вторинному ринку 

припадає на 2008 рік. Розглянемо причини. 

У 2008 р. умови кредитування купівлі житла стали більш 

жорсткими порівняно з 2007 р., що привело до підвищення загального 

рівня ставок по кредитам, збільшення вимог банків до обов'язкового 

внеску позичальника. Зростання цін в 1-му кварталі 2008 року було 

спричинено світовою фінансовою кризою, різким знеціненням долара 

по відношенню до світових валют, а також темпами інфляції та 

подорожчанням життя в країні загалом. II-ому кварталові 2008 р. були 

притаманні дві протилежні тенденції: з одного боку відчувалася 

активізація платоспроможної частини попиту, з іншого – високий рівень 

інфляції, ускладнення іпотечного кредитування та валютна 

нестабільність (за даними НБУ, офіційний курс долара США в серпні 

2008 становив 4,85 грн, а вже в грудні – 7,86 грн) відкликали попит в 

стадію очікування, у результаті чого виникла стагнація. 

Наразі житлова нерухомість перебуває в прямій залежності від 

кредитно-банківських інститутів та загального добробуту населення. А 

сьогодні платоспроможних покупців, готових платити усталені ціни за 

квартири, небагато. Ціни на нерухомість у Києві будуть залежати від 

інфляції. 
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Як відзначають фахівці зі Спілки фахівців з нерухомості України, 

на ринку житлової нерухомості Києва ще спостерігається тенденція до 

зниження цін на 1,69% на місяць. 

 

УДК 691.332.5 

В.В. Філіпенко, 

студентка 

Н.О. Дюжилова, 

асистент 

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ В УКРАЇНІ 

Виробництво ніздрюватих (комірчастих), або як їх ще називають, 

пористих бетонів на даний момент переживає друге народження. 

Збільшуються обсяги виробництва, ринок зростає. І все це завдяки 

введеним новим нормам теплового опору огороджуючих конструкцій 

будівель. Серед найбільших виробників, продукція яких представлена в 

Україні, можна назвати: 

- Вітчизняні компанії: Білгород-Дністровський завод пористо-

бетонних виробів, «Будтехнологія-Н», Дніпропетровський завод 

будматеріалів, Житомирський комбінат силікатних виробів, «ЮДК»  

(м. Дніпропетровськ), Завод ЗБК в Харкові, Завод будматеріалів № 1 

(Нова Каховка), Запорізький завод ЗБК № 1, «Орієнтир-Буделемент», 

«Форум-ДС» (Київ), Чернігівський завод будматеріалів, Aeroc  

(м. Березань та м. Обухів); 

- Польські: H + H, SOLBET, YTONG. 

У 2010 році на підприємствах Україні виготовлено понад 

1,4 млн куб. м газобетонних виробів (ГБВ), що перевищило обсяги 

виробництва 1991 року (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Об'єми виробництва газобетонних виробів Україні за останні роки 

 

Значне збільшення виробництва в 2010 році отримано за рахунок 

введення в експлуатацію нових підприємств з сучасними технологіями: 
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ТОВ «Аерок-Обухів» і ТОВ «Аерок-Березань»; ТОВ «Орієнтир-

Буделемент» (Київська обл.); ТОВ «ЮДК Газбетон» (Дніпропетровськ) 

тощо. Саме на цих підприємствах виготовлено більше 1 млн куб. м 

продукції, що склало близько 75% загального обсягу виробництва (рис. 2). 

Питомі частки виробників газобетону на ринку 

України

ПП "Автокрафт"

ВАТ "Б-
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ЗПБВ"
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Н"
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"
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Буделемент"
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КСВ"

ТОВ "АЕРОК-

Березань"

ТОВ "Завод БМ 

№1"

ТОВ "ЮДК 

Газобетон"

ТОВ "АЕРОК-

Обухів"

 
Рис. 2. Питомі частки виробників газобетону на ринку України 
 

Експерти прогнозують, що обсяги виробництва в 2011 році 

збільшаться і перевищать рівень попереднього року. 
 

 

УДК 691.32:666.973.6 

П.С. Харченко, 

студент 

П.В. Захарченко, 

професор 

Н.О. Дюжилова, 

асистент 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ З НІЗДРЮВАТОГО 

БЕТОНУ ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ В ЙОГО СКЛАД ГІПСОВМІСНИХ 

ДОБАВОК 

Газобетон, або ніздрюватий бетон автоклавного тверднення, має 

історію виробництва, яка налічує більш ніж вісімдесят років, і за цей час 

матеріал виявив такі споживні властивості, як відмінну теплоізоляцію, 

довговічність, вогнестійкість та екологічність, що відіграє важливу роль 

у сучасному будівництві. 

Ніздрюватий бетон поділяється на бетон автоклавного і 

неавтоклавного тверднення. Суттєва різниця заключається в тому, що 

ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення – це по суті цементно-

піщаний розчин, який тужавів у поризованному стані, а ніздрюватий 

бетон автоклавного тверднення являє собою сформований камінь, який 
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утворюється під час взаємодії кварцового піску (SiO2) з оксидами 

цементу (Al2O3 та CaO) в результаті автоклавної обробки. 

Метою проведення дослідження було виявити вплив гіпсовмісних 

добавок до пінобетонної суміші під час виробництва на споживні 

властивості готового виробу з ніздрюватого бетону автоклавного 

тверднення в цілому. 

Лабораторні дослідження з визначення термінів тужавлення 

цементу з додаванням гіпсу проводилися в спеціалізованих 

лабораторіях на заводі AEROC (м. Обухів) та кафедрі ТКДуБ КНУБіА. 

Були визначенні терміни тужавлення зразків цементу з додаванням 

гіпсу у розмірі 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28% від загального об’єму.  

У порівнянні з контрольними зразками, терміни початку 

тужавлення для зразків з вмістом гіпсу 2, 8-28% збільшилися, термін 

початку тужавлення зразків з вмістом гіпсу 4, 6% були менші. 

Строки кінця тужавлення для зразків з вмістом гіпсу 2-8% в 

порівнянні з контрольним, незначно зменшилися, для зразків з вмістом 

гіпсу 12-18% залишилися майже без змін, для зразків 20, 28% значно 

зросли. 

Слід зазначити, що зразок з вмістом гіпсу 4% у порівнянні з 

контрольним показав найкращі технологічні результати зміни термінів 

початку і кінця тужавлення. 

 

УДК 339.17 

І.О. Шейдаєва, 

студентка 

КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Підприємства торгівлі слід конструювати як об'єкти комплексної 

системи торговельно-побутового обслуговування. У плануванні 

конструкцій торговельних залів гіпермаркетів необхідно враховувати 

такі вимоги: передбачати продаж товарів методом самообслуговування 

з централізованою системою оплати; вирішувати планування 

торговельних залів, забезпечуючи співвідношення сторін від 1:1 до 1:3 і 

приймаючи найменшу ширину залів залежно від кількості, касові кабіни 

слід встановлювати по прямій лінії з організацією проходів для покупців 

від кожної кабіни; столи для перекладання товарів з інвентарних 

кошиків та візків до сумок покупців розміщувати згідно з напрямком руху 

покупців до виходу; вхід та вихід для покупців розташовувати поруч; 

ряди прилавків розташовувати перпендикулярно до лінії кас, при цьому 

забезпечуючи зручне завантаження вітрин під час торгівлі. Для 

визначення частки площі, зайнятої обладнанням, по відношенню до 
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всієї площі торговельної зали гіпермаркету, рекомендується 

користуватися такими орієнтовними величинами: прилавки 

самообслуговування – 22-23%; каси, прилавки індивідуального 

обслуговування – 3-4%; всього торговельного обладнання – 25-27%. 

Ділянка торговельного підприємства повинна відповідати вимогам 

санітарно-епідеміологічних правил і гігієнічних нормативів щодо рівнів 

природних та штучних радіонуклідів. Проектування підприємств торгівлі 

слід здійснювати згідно з вимогами ДБН В.1.1-7. 

 

УДК 691-38.3-03 

Л.А. Шелегон, 

студент 

О.М. Гавриш, 

професор 

МАРКЕТИНГ КОМПЛЕКТНИХ СИСТЕМ СУХОГО БУДІВНИЦТВА «КНАУФ» 

Перехід нашої країни до ринкової економіки передбачає більш 

повне і активне використання такого методу, як маркетинг.  

Маркетинг – це процес планування і втілення задуму в 

ціноутворення і просування та реалізацію ідей, товарів та послуг 

шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організації. 

Маркетингові комунікації – це певні маркетингові повідомлення, 

які за посередництвом рекламних засобів доводяться до ринку.  

Маркетингові комунікації варто розглядати як управління 

процесом просування товару на всіх етапах – перед продажем, у 

момент продажу, під час споживання і після споживання. 

Останні європейські тенденції в галузі будівництва, архітектури і 

дизайну істотно впливають на естетику житлових, адміністративних, 

торгових та інших споруд, що сьогодні зводяться в Україні. 

При цьому одним з найбільш популярних підходів до створення 

інтер'єру є використання гіпсокартонних систем.  

Комплектні системи «Кнауф» – це сукупність сучасних 

будівельних виробів і матеріалів; технічної і методичної документації, 

сертифікатів і протоколів; приладів, інструментів, пристосувань та 

інвентарю; кваліфікованих послуг, що забезпечують виконання 

будівельно-монтажних робіт у відповідності з новітніми технологіями й 

отримання будівельної продукції з гарантованим високим рівнем якості 

та експлуатаційними показниками. 

Фірма «Кнауф» здобула велику повагу до себе як серед своїх 

співробітників, так і на світовому ринку завдяки філософії компанії, якою 

компанія керується протягом 15 років своєї діяльності. 
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І. Б. Шкрюба, 
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ЦІНОВІ ЗНИЖКИ І ЇХ ЗМІСТ У БУДІВЕЛЬНИХ ГІПЕРМАРКЕТАХ 

Цінова знижка — це частина ціни товару, яку можуть 

впроваджувати підприємства-виробники з метою стимулювання і 

зацікавлення підприємств-реалізаторів продавати продукцію. Тому 

розглянемо різні види цінових знижок на прикладі будівельних 

гіпермаркетів Praktiker і Олді. 

Гіпермаркети Praktiker і Олді роблять знижки з метою 

максимально можливого збільшення своїх доходів для повного 

відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією 

товарів. Крім того, Praktiker і Олді намагається відшкодувати різні 

непередбачені витрати, пов'язані з втратою якості виробу при його 

пошкодженні, транспортуванні та реалізації, внаслідок усихання, 

випаровування, витікання та інших звичайних збитків. 

Гіпермаркет Олді використовує сегментні знижки. Суть їх 

зводиться до того, що знижка призначається якомусь певному колу або 

соціальній групі осіб. Ними є представники якихось організацій і 

установ. Таким чином, ділення тут йде на основі статусів і соціальних 

ролей. 

Гіпермаркет Praktiker використовує тимчасові знижки. Вони 

пов'язані зі специфікою їх надання в якийсь визначений і обумовлений 

раніше часовий інтервал. Це може бути час доби, пора року, святкові 

дати тощо.  

Найкраще для обох гіпермаркетів, як приклад, поєднання 

сегментних і тимчасових систем знижок. Можна привести спеціальну 

програму, яка припускає надання 10%-ї знижки юридичним особам по 

буднях з 9 до 14 годин. 

Причина популярності знижок криється в психології споживчої 

поведінки покупців та їх ментальності. Найбільш вдалим є застосування 

знижок гіепермаркета Praktiker. 

Усі ці та інші знижки тією чи іншою мірою мають місце й у системі 

ціноутворення України. При поглибленні ринкових відносин сфера дії 

знижок буде розширюватись, а їх кількість – збільшуватися. 
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УДК 69.003 

О. І. Шпортень, 

студент 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ГІПЕРМАРКЕТІВ 

УКРАЇНИ 

Продажем будівельних матеріалів в Україні займається багато 

гіпермаркетів, магазинів. На першому місці за кількістю продаж 

будівельних матеріалів в Україні йде мережа гіпермаркетів "Епіцентр", 

яка за 8 років свого розвитку по всій Україні відкрила 29 гіпермаркетів, 

23 в регіонах та 6 у столиці, де працюють майже 15 тисяч осіб. 

Компанія постійно вдосконалюється, покращує сервіс, розширює 

асортимент товарів та спектр послуг, щоб максимально задовольнити 

потреби споживачів. Крім того, створюються нові торгові марки, 

відкриваються нові напрямки, розширюється асортимент товарів. 

Будівельний гіпермаркет «Епіцентр» – №1 в Україні, і це не порожні 

слова, ці слова підкріплюються відвідуваністю гіпермаркету «Епіцентр». 

Кожен день по всій Україні близько 100 000 людей купують якісні товари 

і отримують професійні консультації. 

Ще одна закордонна мережа порадувала киян. Це французький 

оператор «Леруа Марлен». Сьогодні Леруа Мерлен нараховує 216 

магазинів по всьому світу: у Бразилії, Китаї, Іспанії, Греції, Італії, 

Польщі, Португалії та Росії. В Україні покищо відкрито лише 2 

гіпермаркети «Леруа Марлен» в Києві, але компанія планує відкрити ще 

гіпермаркети й в інших регіонах України. 

Не варто забувати й про українську мережу "Нова Лінія", що 

досить активно відкриває об'єкти. Мережа гіпермаркетів «Нова лінія» в 

Україні налічує 17 магазинів. Асортимент товарів, представлених в цих 

торгових центрах, становить близько ста тисяч найменувань. Мережа 

гіпермаркетів «Нова лінія» є одним з основних найбільших конкурентів 

гіпермаркетів «Епіцентр».  

Також активно розвиваються мережі таких гіпермаркетів, як ОВІ, 

Олді, Praktiker Group та ін. 

 

http://epicentrk.com.ua/map.php
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УДК 691-38.3-03 

О.В. Щепанський 

студент 
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професор 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ КНАУФ 

ГІПС КИЇВ 

Зараз увесь світ працює над проблемою забезпечення якості. 

Тому на якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як 

самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах 

життєвого циклу продукції, так і на кількох.  

Основними факторами, які безпосередньо впливають на 

забезпечення якості продукції на ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», є : 1) підбір та 

підготовка персоналу (розробка програм індивідуальної і групової 

підготовки по необхідних професіях, підготовка навчально-методичних 

матеріалів і екзаменаційні квитки по всіх робочих професіях);  

2) застосування сучасних методів контролю при виробництві 

гіпсокартону (інноваційні системи управління, новітнє технологічне 

обладнання, а також обладнання для лабораторій та методологія 

контролю якості згідно європейським стандартам); 3) сертифікація 

готової продукції (найважливішим результатом виробничого 

менеджменту і системи управління якістю є сертифікація продукції); 

Тому забезпечення контролю за виробництвом продукції та 

підтвердження її якості за допомогою сертифікації має одне з ключових 

значень при підвищенні конкурентоспроможності товару, а відповідно і 

його збуту. ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» має відповідну нормативну, технічну, 

та організаційну базу для забезпечення своїх покупців якісною 

продукцією. У своїй роботі підприємство керується європейськими 

стандартами та нормами, оскільки українське законодавство не має 

відповідних документів для сертифікації гіпсокартону, ТОВ «Кнауф Гіпс 

Київ» активно бере участь у розробці української нормативно-правової 

документації, для підведення українського законодавства до 

європейських стандартів і норм, а відповідно і поліпшення якості 

товару.  
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А.В. Яковенко, 

cтудент 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

Механізм ціноутворення в будівництві має специфічні 

особливості. Насамперед, це пов'язано з індивідуальним характером 

споруджуваних будинків. Крім того, на величину ціни споруджуваних 

об'єктів впливають географічні чинники, територіальні відмінності в 

оплаті праці будівельних робітників і т.i. Особливістю формування ціни 

на будівельну продукцію є також та обставина, що в цьому процесі 

беруть участь проектувальники, замовники і підрядники. 

Становлення ринкових відносин в Україні призвело до створення 

ринкової системи ціноутворення і кошторисного нормування в 

будівництві, суть яких зводиться до формування вільних (договірних) 

цін на будівельну продукцію, визначення вартості будівництва на різних 

етапах інвестиційного циклу. 

Визначення вартості будівництва здійснюється: 

 У складі техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на 

передпроектній стадії розробки проекту. Результатом розрахунків є 

попередня розрахункова вартість проектованого об'єкта. 

 У складі проектно-кошторисної документації. На цьому етапі 

визначається кошторисна вартість будівництва. 

Вартість будівництва в кошторисній документації інвестора 

наводиться, переважно, у двох рівнях цін: в базисному (постійному) 

рівні та у поточному або прогнозному рівні. При складанні кошторисів 

інвестором та підрядником можуть використовуватися і інші методи, 

зокрема ресурсний, ресурсно-індексний, базисно-індексний, базисно-

компенсаційний та ін. Вибір методу складання кошторисів здійснюється 

кожного разу виходячи з умов контракту та економічної ситуації. 

Структура кошторисної вартості будівництва може бути 

представлена наступними елементами: будівельні роботи, роботи з 

монтажу обладнання, витрати на придбання (виготовлення) основного і 

допоміжного технологічного устаткування, меблів та інвентарю та iн. На 

практиці будівельні і монтажні роботи об'єднують в одну статтю - 

будівельно-монтажні роботи. Їх кошторисна вартість складається з 

трьох частин: прямі витрати, накладні витрати і кошторисний прибуток. 

Цінова політика - це складний процес, який необхідно вирішувати 

кожному підприємству. Вона повинна вбачати всі недоліки: попиту, 

якості та конкурентоспроможності продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДКИ ТОВАРУ У БУДІВЕЛЬНОМУ МАГАЗИНІ 

НА ПРИКЛАДІ ШПАЛЕР 

Викладка товарів на сьогоднішній день відіграє важливу толь в 

активізаціях продажу товарів. Те, як представлений товар у торговому 

залі, справляє перше, і найчастіше, вирішальне враження на 

споживача. Саме за цим враженням покупець і робить вибір про 

купівлю того чи іншого товару. 

Викладка шпалер вимагає творчого і детального підходу. 

Шпалери мають свої колекції, модні тренди і тенденції. Крім цього, 

шпалери зараз стають технологічним товаром – вони мають різні 

властивості і матеріали виготовлення і призначаються для різних 

приміщень. Найголовніше – створити певну логіку розміщення товару, 

зрозумілу і зручну покупцям. Тому шпалери можливо викладати 

декількома способами: за цінами, за місцем застосування, за 

характеристиками, за кольоровою гаммою та малюнком, за колекціями 

виробників. 

Шпалери – це товар цільового попиту, і покупці приходять в 

магазин купити шпалери для певних приміщень і кімнат. Для покупців 

зручнішою вважається викладка по колекціях і колірній гамі, тому що 

шпалери часто підбираються під певний інтер'єр. Основна викладка 

шпалер проводиться зазвичай на спеціально призначеному торговому 

обладнанні - виставкових стендах. Покупці повинні мати вільний доступ 

до стендів і, при бажанні, розкрутити рулон шпалер, щоб докладно 

роздивитися малюнок на них. Іноді робиться виклейка демо-зразків з 

колекції на спеціальних шафах для виклейки з накопичувачами. 

Зазвичай у верхній частині такого обладнання робиться виклейка 

шпалер, а внизу розміщується товарний запас. На цих шафах повинні 

розміщуватися нові колекції, найпривабливіші за кольором і малюнком 

зразки. 

Рекомендується поруч у відділі шпалер розміщувати супутні 

товари: шпалерний клей, інструмент та ін.
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Підсекція кафедри інженерної геодезії 
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Б.Є. Монюк, 

аспірант 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНИХ 

ТРЕКЕРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНО- КУТОВИХ 

МЕРЕЖ 

Лазерний трекер(to track (англ.) – стежити ) – високотехнологічний 

мобільний координатно-вимірювальний прилад, оснований на принципі 

стеження за спеціальним сферичним відбивачем, за допомогою 

лазерного променя.  

Лазерний трекер містить два кутові енкодери ці пристрої є 

аналогами горизонтального і вертикального круга тахеометра. Кути, 

отримані від енкодерів, і відстані від вимірювача відстаней достатньо 

використовуються  для точного визначення координат центра 

сферичного відбивача. Координати можна отримувати, як в статичному 

так і в динамічному режимі. Основним в світі нормативним документом 

для перевірки координатно-вимірювальних систем є стандарт 

Американського товариства інженерів-механіків (англ. American Society 

of Mechanical Engineers ASME: B89.4.19-2006) 

Одним із описаних тестів в цьому документі є двосторонній тест.  

В лазерного трекера є 2 режими вимірювання: 1. Режим  frontsight 2. 

Режим backsight. Різниця між ними полягає в тому, що коли трекер в 

програмному забезпеченні  переключити  на режим backsight він 

перевертає голову через зеніт і повертається другою стороною. Це 

дуже схоже на зміну КЛ на КП у теодолітах. Отже, взявши за основу цей 

тест можна дослідити метрологічні характеристики й  геометричні  

параметри  приладу за зміною колімаційної похибки і місця зеніту, в 

залежності від кута нахилу вимірюваного напрямку. 

Для цього було створено мережу, яка складалась з 15 пунктів, що 

розташовувалися в межах діапазону вимірювань лазерним трекером. 

Прилад встановлювався в трьох різних точках по відношенню до цих 

пунктів і  виконувалися вимірювання пунктів в двох режимах (frontsight  і 

backsight). Так як трекер видає інформацію про вимірювання в 

координатах, координати в режимі frontsight відрізнялися від координат 

режиму backsight. Різниці координат досягали декілька мікрон, як в 

плані так і по висоті. Для аналізу результатів була вирішена обернена 
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геодезична задача. Отримані відстані, горизонтальні та вертикальні 

кути були введені в програму АРМИГ. 

Отже, побудова лінійно-кутових мереж за допомогою лазерного 

трекера для дослідження метрологічних характеристик й геометричних 

параметрів є дуже перспективним, тому що не потребує спеціального 

дорого калібрувального обладнання. За обчисленими 

горизонтальними, вертикальними кутами ми можемо обчислити 

геометричні параметри: колімаційну похибку і місце зеніту. Виконавши 

зрівнювання мережі в програмі АРМИГ можна визначити метрологічні 

характеристики якими є СКП.  

 

УДК 528.48 

С.С. Богданов, 

аспірант 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ВІБРАЦІЙ 

ПРИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

Геодезичні вимірювання при монтажі і експлуатації промислового 

устаткування доводиться виконувати, як правило, в умовах недостатньої 

освітленості, запиленості і турбулентності повітря, рефракції, різкого 

перепаду температури, змінної вологості, впливу електромагнітного поля, 

струсів і вібрацій.  

Одним з найбільш ефективних і простих методів зменшення дії 

вібрацій на геодезичні прилади є віброізоляція. Проте, цей метод до 

теперішнього часу не знайшов широкого застосування в практиці 

геодезичних робіт. Це зумовило ряд причин, які пов'язані із специфікою 

конструкції і експлуатації переносного геодезичного обладнання, а крім 

того, віброізоляція має ряд особливостей, без урахування яких не можна 

досягти бажаного ефекту.  

Віброізоляцією прийнято називати систему пружних опор, на які 

встановлюється об'єкт з метою захисту його від зовнішнього динамічного 

впливу. Основна властивість таких опор (віброізоляторів) полягає в тому, 

що коливання конструкції, яка знаходиться під впливом вібрацій, 

передається приладу через пружні елементи, що в свою чергу приводить 

до позитивного результату. Таким чином, при установці  системи штатив-

геодезичний прилад на пружні опори, отримаємо позитивний ефект 

віброізоляції, що забезпечується правильним підбором характеристик цієї 

системи. 

Похибки вимірювання перевищень нівеліром і кутів теодолітом 

включає в цьому випадку систематичну частину і вимагає спеціальних 



 194 

заходів по віброізоляції. Віброізоляція досягається за допомогою 

спеціальних підкладок з каучуку, ресорів та інших пружних елементів, що 

поглинає до 80% вібрації. 

Показником ефективності віброізоляції є коефіцієнт передачі  . 

Величина коефіцієнта визначається відношенням частоти оf  обурюючої 

дії до частоти вf власних коливань системи, встановленої на 

віброізолятори: 

  12
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2
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УДК 332.6:528.48:004 

Ю.В. Кравченко, 

асистент 

МЕТОДИ ПРОСТОРОВОЇ РЕГРЕСІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ГІС 

Просторова регресія це метод дослідження просторової не 

стаціонарності із застосуванням регресійної моделі, яка дозволяє 

існувати різним відношенням в різних точках простору. Такій метод 

успішно застосовують для аналізу різного роду просторових даних та 

для моделювання і прогнозування просторової поведінки явищ.  

У математичному вигляді просторова регресія це модифікація 

загального регресійного рівняння з використанням матриці суміжності 

(матриці близькості або матриці географічних ваг), в якій сусідня 

інформація про просторові зони визначає і складає просторову 

автокореляцію. 

 )(XiFiY , 

де 
iY  значення залежних параметрів в точці і простору, 

iF  функція, що 

відображає залежність параметру Y  від незалежних змінних Х,   

коваріаційна матриця випадкових змінних в точках простору.  

За відмінностями вибору коваріаційної матриці розрізняють три 

моделі просторової регресії: синхронна авторегресія, умовна 

просторова регресія, рухоме середнє. Головною відмінністю між 

моделями є те, що в моделі синхронної регресії всі залишкові члени 

корельовано таким чином, що рівень кореляції зменшується зі 

збільшенням відстані між членами, а модель рухомої середньої 
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корелює лише найближчі члени, які визначаються за допомогою 

матриці близькості. 

Географічна вагова регресія (ГВР) це метод просторового 

моделювання на основі врахування впливу суміжності просторових зон. 

Базовий механізм ГВР спирається на отримання окремих рівнянь 

регресії для кожної просторової зони, в який ядро центру розташовано 

таким чином, що суміжні райони є зваженими на основі функції впливу 

відстані. Просторова регресія використовується в основному для 

моделювання і прогнозування просторової поведінки явищ, в той час 

географічна вагова регресія використовується для вивчення 

просторової неоднорідності в просторовому явищі.  

Для побудови регресійних моделей потрібна точна числова 

статистична інформація. При дослідженнях в різних сферах, таких як 

аналіз ринку, охорона навколишнього середовища, інвестиційна 

діяльність, вивчення соціальних явищ тощо деякі спостереження 

можуть бути описані лише на основі лінгвістичних змінних. В таких 

випадках для побудови регресійних моделей при нечітких вхідних 

даних застосовується нечіткий регресійний аналіз – метод 

встановлення залежності між нечіткими змінними. 

Залежністю між нечіткими множинами Ai та Bi, i = 1, 2, …, n є 

нечітка множина С: 

)/)(()(   xAxc , 

тобто нечітка множина С є функцією від нечіткої множини А, якщо для 

будь якого х функції належності множин А і С мають вид: 

)()( yx Ac    при   yx . 

Сьогодні використовують три метода нечіткого регресійного 

аналізу: метод нечіткої регресії, заснований на мінімізації нечіткості, 

метод FLSRA (Fuzzy least-square regression analysis), в якому 

комбінуються метод найменших квадратів і нечіткі операції, та регресія 

інтервалу. Метод FLSRA має два різновиди, в одному використовують 

критерій максимальної сумісності, в іншому – критерій мінімізації 

нечіткості. Слід зазначити, що для всіх трьох методів вхідною 

інформацією є як нечіткі дані, подані у вигляді функцій належності, так і 

детерміновані. 

Методи просторової регресії застосовані при геоінформаційному 

моделюванні впливу техногенних факторів на грошову оцінку 

земельних ділянок з використанням GRID-моделей полів впливу 

факторів та нечіткої логіки прийняття рішень.  
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УДК 528. 48 

М.В. Ковальов, 

асистент 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ КАРТОРГРАФІЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ КАДАСТРОВИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Актуальні потреби держави в галузі державного управління та 

контролю за раціональним використанням і охороною земель 

потребують виконання топографо-геодезичних і земельно-кадастрових 

знімань величезної кількості земельних ділянок з метою формування 

бази геопросторових даних у складі автоматизованої системи 

земельного кадастру. 

Для створення системи реєстрації прав власності на землю, їх 

ефективного захисту, здійснення державного моніторингу за 

використанням і охороною земель необхідним є виконання робіт щодо 

визначення меж адміністративно-територіальних утворень, 

розмежування земель різних форм власності, встановлення меж 

земельних ділянок особливого використання (природо-заповідного 

призначення, лісового фонду, водоохоронних зон і прибережних 

захисних смуг тощо). З метою виконання цих завдань здійснюється 

інвентаризація земель та їх грошова оцінка. 

Найважливішою характеристикою земельних ділянок є 

просторове положення та площа їх території. У дійсності ці 

характеристики земельних ділянок є визначеними, але можливість 

реєстрації їх картографічних зображень обумовлена вибором системи 

координат і картографічних проекцій. Задача пошуку оптимальних 

картографічних проекцій завжди була пріоритетною для теорії та 

практики ведення Державного земельного кадастру. 

 

 

УДК 528.4 

О.В. Адаменко, 

асистент 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

ДЕФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ СПОСТЕРЕЖЕННІ ЗА 

ДЕФОРМАЦІЯМИ МОСТІВ 

Спостереження за деформаціями є одним із найважливіших 

етапів геодезичних робіт при забезпеченні будівництва та експлуатації 

інженерних споруд, особливо унікальних, таких як мостові переходи. 



 197 

Правильно та якісно виконаний контроль за стабільністю побудованої 

конструкції збільшує строк та надійність експлуатації мостового 

переходу та в значній мірі підвищує безпеку його використання. 

Головною задачею контролю за деформаціями мостових переходів є 

визначення тенденції зміни геометричних параметрів конструкцій через 

періодичне спостереження за деформаціями вузлів конструкцій 

споруди, та попередження появлення недопустимих деформацій в 

вузлах конструкцій.  

З розвитком геодезичної техніки, останнім часом при 

спостереженнях за деформаціями мостових переходів почали 

використовувати так звані автоматизовані системи деформаційного 

моніторингу (АСДМ). Перевагою нових технологій є можливість, 

одночасного з вимірюваннями, визначення величин деформацій 

мостових переходів, що дає можливість відкоригувати методику 

вимірювань, в разі необхідності, до завершення циклу спостережень.  

Іншою можливістю використання нових технологій є постійний 

контроль за дотриманням геометрії мостового переходу з виведенням в 

автоматичному режимі даних вимірювань на екран комп’ютера 

користувача, який може знаходитись навіть за сотні кілометрів від 

мостового переходу. 

В такій системі АСДМ, один або декілька тахеометрів, GPS 

приймачів, датчиків нахилу, в автоматичному режимі, постійно або за 

деякою програмою, виконують спостереження контрольних точок, що 

розташовані в вузлах конструкції та на опорних пунктах. Спеціалізоване 

програмне забезпечення постійно порівнює отримані результати з 

проектними даними та видає величини відхилень за допомогою 

графіків та таблиць на дисплей оператора. По комунікаційним каналам 

ці дані в режимі реального часу через Інтернет можуть передаватися і 

іншим зацікавленим особам. 

Використання новітніх технологій дозволяє оперативно або 

постійно проводити спостереження за деформаціями мостового 

переходу, контролюючи наявні деформації в любий довільний проміжок 

часу. 
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УДК 528. 48 

Р.А. Дем’яненко, 

асистент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ПАРАМЕТРІВ ЛІФТІВ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ 

Висотне будівництво є одним з найбільш перспективних 

напрямків будівництва, який стрімко розвивається. В світі збудовано 

значну кількість хмарочосів, висота яких поступово збільшується і зараз 

досягає 800 метрів і вище. 

Будь-яка сучасна багатоповерхова будівля обладнана ліфтами. 

Від якості, надійності і зручності яких залежить безпека пасажирів, а на 

сьогоднішній день і комерційний успіх будівлі. 

Сучасні умови розвитку висотного будівництва вимагають 

постійного вдосконалення та покращення методів інженерно-

геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт.  

Невід’ємною частиною сучасних висотних споруд є ліфти. 

Будівництво ліфтів можна розділити на два етапи: 1) спорудження 

ліфтової шахти; 2) монтаж ліфтового обладнання. Кожен з цих етапів 

обслуговується комплексом інженерно-геодезичних робіт, від точності 

та якості виконання яких залежить безпека експлуатації ліфтів.  

На етапі спорудження ліфтової шахти постає задача дотримання 

проектної геометрії шахти. Після спорудження шахти виникає 

необхідність розміщення в ній ліфтового обладнання. До елементів, 

геометричні характеристики яких необхідно забезпечити, відносять: 

розміщення кабіни та противаги, напрямні кабіни та напрямні 

противаги.  

Для інженерно-геодезичного забезпечення будівництва чи 

визначення геометричних параметрів ліфтів під час їх експлуатації 

можуть використовуватись різні геодезичні технології та методики з 

різним рівнем точності. 
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