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Основними тенденціями розвитку галузі у стратегічній перспективі [6, с.24-25] 

є: 

- Входження України в Європейський економічний простір, реалізація проектів з 

приведення української національної системи стандартизації у відповідність до 

вимог і правил, згідно з якими функціонують системи національної 

стандартизації держав – членів Європейського Союзу. 

- Впровадження програми енергозбереження, енергоефективних технологій та 

ощадливого споживання ресурсів, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, безвідходних технологій, вторинних ресурсів, 

виробництва нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. 

- Реалізація проектів екологічного спрямування, застосування екологічно чистих 

матеріалів та сировини, зменшити викиди парникових газів в атмосферу, 

виробництво удосконалених матеріалів.  

- Дерегуляція у будівництві. 

- Дія фінансово-економічної та політичної криз, воєнних дій на сході 

- Збільшення кількості об‘єктів будівництва, фінансування яких здійснюється за 

рахунок міжнародних фінансових організацій.  

Якщо по об‘єктах будівництва, фінансування яких здійснюється за рахунок 

коштів міжнародних фінансових організацій, коштів донорів, які не мають статус 

міжнародних фінансових організацій за угодами, які ратифіковані Верховною Радою 

України тощо, цими установами встановлені відповідні вимоги до визначення 

вартості будівництва, кладення та виконання договорів підряд тощо, відповідно до 

Господарського кодексу України [1], Закону України «Про міжнародні договори 

України»[2] та Загальних умов укладення та виконання договорів підряду у 

капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

1.08.2005 р. №668 [3]. При укладенні договорів підряду по таких об‘єктах 

будівництва сторони мають право використовувати міжнародні звичаї, форми 

договорів та рекомендації міжнародних організацій тощо. Взаєморозрахунки за 

обсяги виконаних робіт за такими договорами здійснюються відповідно до умов, 

передбачених цими договорами. 

У загальному випадку договірна ціна визначається за формулою: 

ДЦ = ПВ + ЗВ + АВ +ІВ+ П + Р; 

де: ПВ - кошторисна вартість прямих витрат, визначають шляхом множення 

вартості одиниці згідно з контрактом на обсяг робіт (кількість);  

ЗВ – кошторисна вартість загальновиробничих витрат ; 
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АВ - кошторисна вартість адміністративних витрат; 

ІВ - кошторисна вартість інших робіт і витрат за договором; 

П – кошторисний прибуток; 

Р - ризики. 

Звіт про виконання робіт за контрактом на об‘єкті будівництва (примірна 

форма №1) за період (місяць/рік) для визначення обсягів виконаних будівельних, 

ремонтних та інших підрядних робіт, а також проведення розрахунків, 

підприємством, яке виконує зазначені роботи, у випадку, якщо джерелом 

фінансування виступають кошти міжнародних фінансових організацій, донорів, які не 

мають статус міжнародних фінансових організацій за угодами, які ратифіковані 

Верховною Радою України тощо, складається за міжнародними формами договорів. У 

ньому зазначаються: 

- перелік виконаних робіт, витрат (з обґрунтуванням); 

- обсяг і вартість виконаних робіт та підсумовується загальна вартість виконаних 

робіт (прямі витрати), зазначається обсяг (вартість) виконаних робіт від дати 

укладання контракту до кінця та за звітний період та обсяг (вартість) залишок 

робіт, які необхідно виконати згідно з контрактом  

- загальновиробничі витрати, додаткові та інші витрати, прибуток, 

адміністративні витрати, вартість будівництва (без ПДВ)); 

- загальна вартість виконаних робіт (включаючи ПДВ); 

- валюта, що прийнята для розрахунку документа та її курс до 1 грн станом на 

дату подання документу. 

Вартісні показники форми відображаються за рівнем цін, визначених у 

договірній ціні, підтверджених підрядником та узгоджених з замовником, якщо інше 

не передбачене контрактом (договором) на виконання робіт. 
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Потужним засобом, що дозволяє здійснювати планування розміщення нового 

об‘єкту, та враховувати сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, є Esri Business 

Analyst [3]. Business Analyst аґрегує необхідні інструменти і дані для бізнес-аналізу, 

основні підходи і алгоритми, які використовує Business Analyst, доступні і в ArcGIS 

for Desktop. 

Найбільш часто для вибору розташування місця розташування обєктів 

використовують наступні методи і моделі: 

1. Модель Хаффа (Huff model). Призначена для оцінки потенціалу території. Для 

виконання аналізу проектувальнику необхідні дані про: місцеположення об‘єкта, 

розташування конкурентів для оцінки впливу і розподілу конкуруючих об‘єктів на 

території, привабливість конкуруючих об‘єктів, привабливість об‘єкта аналізу. Як 

результат, аналітик отримує оцінку перспективи певної географічної території для 

розміщення об‘єкта. 

2. Моделі придатності (suitability model). Для цілей планування розміщення 

може бути побудована векторна (використовує векторний тип даних) або растрова 

(використовує растровий тип даних) модель придатності. Проектувальник може 

врахувати у процесі аналізу відстань до основних магістралей, торгових точок 

конкурентів, включити у аналіз параметри землекористування, щільність забудови, 

кількість населення, дані про витрати, об‘єднати ці дані і прийняти рішення про 

краще розташування об‘єкта. Для обох моделей застосовуються аналітичні засоби 

ArcGIS: інструменти геообробки  [3] і запити – для векторної моделі та інструменти 

Spatial Analyst [4]– для растрової моделі. 

3. Розрахунок методом k-середніх (k-means). На основі точкових даних про 

розташування на досліджуваній території, за допомогою інструментів просторового 

аналізу можна знайти центроїд (географічний центр) набору цих точок, що і буде 

оптимальним розміщенням нового складу. Розрахувати центроїд можна або з 

використанням тільки географічних координат точок розташування постачальників 

або покупців, або з додатковим урахуванням вагових коефіцієнтів, заснованих, 

наприклад, на статистиці кількості продажів. 

 


