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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/
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- кліматичні (вітер більше шести балів, мороз нижче – 25оС призводять до 

зупинки будівництва або окремих будівельних процесів, снігопад, ожеледиця, 

злива, вітер, мороз – до збільшення термінів виконання робіт і їх 

трудомісткості ); 

- економічні (інфляція, здороження матеріалів, конструкцій, деталей, машин, 

механізмів, палива, електроенергії призводять до збільшення вартості 

будівництва); 

- фінансові (різкий спад інвестицій, зупинення фінансування будівництва 

призводять до зупинки будівельних робіт); 

-  соціально-політичні (протести населення щодо зведення об‘єктів, діяльність 

активістів проти забудови міст, страйки, невихід або запізнення на роботу, 

невиконання виробничих завдань, низька кваліфікація виконавців, псування 

або розкрадання матеріалів, інструменту, устаткування призводять до зупинки 

будівництва, збільшення його вартості тощо); 

- організаційні (зміни у правилах оформлення та несвоєчасне забезпечення 

проектно-кошторисною документацією, зрив термінів постачання матеріалів, 

термінів робіт, відсутність матеріалів, відсутність робітників необхідної 

спеціальності і кваліфікації, недоліки оперативного планування і управління, 

зрив термінів підготовки будівельного майданчика, правил введення об'єкта в 

експлуатацію); 

-  технологічні (переробка недоброякісно виконаних робіт, зміна запланованої 

послідовності робіт, порушення правил охорони праці і техніки безпеки, поява 

непередбачених робіт, недоліки у проектуванні технології будівельних робіт, 

порушення графіка робіт субпідрядними організаціями); 

- технічні (поломки машин, механізмів, транспортних засобів, вихід із ладу 

енерго- і водопостачання, шляхів, зміна проектних рішень в процесі 

будівництва); 

- якісні (низька якість матеріалів, деталей, конструкцій, устаткування призводять 

до необхідності їх заміни по ходу будівництва, що викликає збільшення його 

вартості або викликає проблеми під час експлуатації об‘єкта) ; 

-  форс-мажорні (стихійні лиха, воєнні дії тощо – повне зупинення зведення 

об‘єктів). 
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Існуючі нормативні документи вимагають від замовника та підрядника 

щомісяця проводити дослідження ринку (обґрунтовувати вартість придбання 

матеріалів шляхом «аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні»)[1]. Метою цієї 

вимоги очевидно є економія коштів – отримання економічного ефекту. 

На економічний результат від аналізу ринку впливає не тільки зниження ціни 

придбання матеріалів, але і вартість роботи зі збору інформації та аналізу даних, що 

також мають свою вартість, яка прямо залежить від заданої точності розрахунків[3].  

В таблиці 1 наведені усереднені витрати часу та норми виробітку на 

проведення моніторингу ринку будівельних матеріалів з заданою точністю. 

Збільшення точності моніторингу приводить до різкого зростання вартості 

робіт тому, що значно збільшуються трудовитрати на проведення досліджень і 

визначення ринкової ціни будівельного матеріалу. Отже, існує значення точності, 

вище якого проведення аналізу буде збитковим. 

Для зменшення трудовитрат і вартості аналізу ринку без відчутного зменшення 

кінцевої точності розрахунків можуть бути застосовані такі методи: 

- зменшення переліку (номенклатури) матеріалів, для яких проводиться аналіз 

цін за рахунок організаційно-технічних заходів; 

- зменшення переліку матеріалів, для яких проводиться аналіз цін  за рахунок 

виключення матеріалів, загальна вартість яких знаходиться в межах похибки 

розрахунку; 

- відстеження коливання ціни в групах технологічно пов‘язаних будівельних 

матеріалів призначенням коефіцієнтів співвідношення ціни матеріалів; 

- використання матеріалів–представників для груп однорідних будівельних 

матеріалів . 


