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7. Методичні рекомендації з використання міжнародних форм первинних 

документів для стандартної форми угоди  з твердими по-позиційними цінами,  з 

урахуванням етапів підготовки, проведення тендерів, укладання договорів підряду та 

розрахунків з підрядниками за виконані роботи, що проводяться Українським фондом 

соціальних інвестицій (Проект), К.: НДІБВ – 46с. 
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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. 
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Проблемам підвищення ефективності, вдосконалення та покращення  

організації та технології виробництва, організаційним структурам, формам й методам 

оптимізації процесів, розробленню наукових та теоретичних основ комплексної 

механізації та автоматизації будівельного виробництва присвячені праці в області  

технології і організації будівництва у яких досліджуються питання удосконалення 

методів організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів 

будівельного виробництва [1], організаційно-технологічне моделювання підготовки 

будівництва [5]. Автори даних робіт пропонують здійснювати нейтралізацію загроз 

відхилень фактичних параметрів будівельного процесу від планових шляхом 

формування моделі житлового будівництва [6], системно-управлінських та 

інжинірингових засобів організації будівництва [7], модернізації інструментів 

девелоперського управління будівництвом [8]. На сьогодні розроблено ряд методів і 

моделей, які мають забезпечити мінімізацію відмов і збоїв ходу будівельного 

процесу, а саме:  моделей і методів організації, управління і економічної оцінки 

технологічних процесів будівельного виробництва на основі фрактальних 

характеристик ряду [1], врахування чинників сезонності [2], математичного 

моделювання [5]. Аналіз даних робіт показав, що нагальною потребою є визначення 

головних факторів, які викликають відмови і порушення будівельного процесу, їх 

класифікація та побудова організаційно-технологічного механізму здатного 

забезпечити уникнення або пом‘якшення впливу головних загроз. 

Причини затримок або зривів термінів виконання робіт можна поділити на: 

http://www.esri.ua/
http://www.socmart.com.ua/

