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АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновано методику визначення

ефективності застосування засобів механізації в
будівництві, в основу якої покладено вимоги, що
характеризують вплив нових машин на підвищен"
ня техніко"економічних показників будівництва,
включаючи ріст продуктивності праці, вивільнен"
ня робітників, економію трудових, матеріальних і
енергетичних ресурсів тощо, а також підвищення
якості робіт.

Ключові слова: ефективність, механізми, устат"
кування, механоозброєність, будівництво, вартість.

Актуальність. Сучасний стан будівництва зна"
ходиться на новому рівні свого розвитку: впровад"
жуються нові технології будівництва, значно вдос"
коналюються існуючі технології, застосовуються
принципово нові способи і методи механізації тех"
нологічних процесів, пред'являються значно бі"
льші вимоги до якості будівельних робіт, знаходять
місце нові проектні рішення будівель і споруд.

Крім того, особливість сучасного стану розвит"
ку економіки полягає в тому, що Україна поступо"
во переходить до ринкових відносин, які в свою
чергу розвивають конкуренцію в технології, ор"
ганізації та застосуванні будівельної техніки.

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхід"
ність розвитку теорії, методики і практики ефек"
тивного використання і експлуатації будівельної
техніки, яка представлена широкою гамою не тіль"
ки вітчизняного, а й закордонного виробництва.

Метою даного дослідження є удосконалення"
методики визначення ефективності застосування
засобів механізації у будівництві.

Основний матеріал дослідження. Методикою
охоплені питання ефективності застосування ма"
шин та запропоновані розрахункові формули, що
дають змогу розраховувати підвищення продук"
тивності праці за рахунок зменшення чисельності
робітників, підвищення їх виробітку (за рахунок
механізації), а також залежності для визначення
річної економічної ефективності за рахунок впро"

– визначення чинників (параметрів) конкурен"
тоспроможності, рівень яких є недостатнім.

Логічним завершенням оцінки конкурентосп"
роможності підприємства є розробка заходів,
спрямованих на досягнення поточних та стра"
тегічних цілей організації.

Для забезпечення та підтримання своєї конку"
рентоспроможності підприємство має постійно
відслідковувати її рівень, виявляти вузькі місця та
розробляти і запроваджувати відповідні заходи
щодо їх ліквідації. 
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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризованы наиболее распрост"

раненные методы оценки конкурентоспособности.
Определены основные факторы конкурентоспо"
собности организаций основных субъектов строи"
тельного процесса.
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вадження нової техніки і технологій. Також оці"
нюється досягнутий приріст прибутку будівельної
організації.

В основу розробки методики визначення ефек"
тивності застосування засобів механізації в будів"
ництві покладені вимоги, що характеризують вплив
нових машин на підвищення техніко"економічних
показників будівництва, включаючи ріст продук"
тивності праці, вивільнення робітників, економію
трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів
тощо, а також підвищення якості робіт.

З огляду на ці вимоги, ефективність застосу"
вання засобів механізації  при виконанні трудоміс"
тких будівельних робіт рекомендується оцінювати
як вплив цих машин на підвищення техніко"еко"
номічних показників на даному процесі від їх зас"
тосування в складі бригадних технологічних комп"
лектів засобів механізації, інструмента, інвентарю і
пристосувань і визначати за досягнутими резуль"
татами, що характеризуються кількісними і
якісними показниками.

До кількісних показників віднесений: рівень
комплексної механізації даного виду робіт; меха"
ноозброєність праці; енергооснащеність праці;
рівень механізації праці; рівень ручної праці;
ступінь зайнятості робітників ручною працею.

До якісного (основного) показника ефектив"
ності механізації окремого виду робіт при застосу"
ванні в складі комплектів нових машин віднесено:

" підвищення продуктивності праці за рахунок пе"
реведення робітників на механізовану працю або зни"
ження трудомісткості виконання даного виду робіт;

" скорочення чисельності робітників, зайнятих
ручною працею, й зниження трудомісткості;

" економія заробітної плати вивільнених
робітників, раніше зайнятих ручною працею;

" економія, пов'язана з поліпшенням умов праці
робітників, виражена в економії коштів на пільги й
компенсації за роботу у несприятливих умовах;

" економічний ефект від скорочення тривалості
будівництва за рахунок підвищення рівня ме"
ханізації трудомістких робіт;

" зниження собівартості виконаних робіт ме"
ханізованим способом; 

" загальний річний економічний ефект, обумов"
лений різницею наведених витрат по базовому
варіанту виконання робіт і по планованому (досяг"
нутому), заснованому на застосуванні нової техніки;

" строк окупності капітальних вкладень на нову
техніку (засоби механізації, устаткування, тощо);

" якість виконуваних робіт механізованим спо"
собом, виражена в відповідності з вимогами ДБН і
відображена оцінкою якості кінцевої продукції.

Вихідними даними для визначення перерахова"
них показників є досягнуті показники, враховані у
відповідних документах (нарядах, калькуляціях,
даних хронометражу, фотографіях витрат робочо"
го часу, тощо).

При визначенні ефективності застосування но"
вих машин у складі технологічних комплектів роз"
рахунок досягнутих значень (рівня комплексної
механізації, механоозброєності та енергооснаще"
ності праці, механізації ручної праці і ступеня зай"
нятості робітників ручною працею) здійснюється
за відомими формулами.

Однак, при визначенні рівня механізації, рівня
ручної праці і ступеня зайнятості робітників руч"
ною працею необхідно враховувати наступні ви"
моги:

" до числа робітників, що виконують роботу за
допомогою машин, механізмів, ручних машин,
відносити робітників, що виконують основні тру"
домісткі операції процесу за допомогою засобів ма"
лої механізації, а також мотористів і операторів ма"
шин, установок тощо;

" до робітників, що виконують роботу вручну
при машинах, відносити тих робітників, які вико"
нують функції з обслуговування машин (доставка
матеріалів і напівфабрикатів і завантаження їх у
машину тощо);

" до робітників, що виконують роботу (операції)
вручну не при машинах, відносити тих, хто працює
з допомогою найпростіших знарядь праці (лопа"
та,молоток, кельма, ківш, правило, напівтерток,
тертка, щітка макловиця, тощо), а також слюсарів"
ремонтників, підсобних і транспортних робітників;

" якщо робітники однієї професії (покрівельни"
ки, штукатури, маляри, паркетники тощо) викону"
ють роботи механізованим способом і вручну, їх
варто віднести до різних категорій за ступенем ме"
ханізації праці. Робітників, які виконують операції
із застосуванням ручних електричних або пневма"
тичних машин і, що витрачають на це не менше 50 %
робочого часу, відносити до категорії зайнятих ме"
ханізованою працею.

З урахуванням виконаних досліджень автора й
робіт інших авторів якісні показники ефектив"
ності механізації за запропонованою нами методи"
кою рекомендується розраховувати на основі ниж"
че наведених залежностей.
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Підвищення продуктивності праці у зв'язку
зі зниженням трудомісткості процесу (норми
часу) за рахунок застосування нових засобів ме"
ханізації в складі технологічних комплектів

(1)

де qТР — зниження трудомісткості (норми
часу), %.

Підвищення продуктивності праці за раху"
нок зменшення чисельності робітників при зас"
тосуванні високопродуктивних нових машин

(2)

де — зменшення чисельності робітників
у бригаді, ділянці, при керуванні засобами ме"
ханізації, чол.;

Zср — середньорічна чисельність робітників у
підрозділі, організації, чол.

Підвищення продуктивності праці за раху"
нок росту виробітку на одного робітника

(3)

де Bпл — планований виробіток на одного
робітника у натуральних показниках;  Bф —
фактичний (раніше досягнутий) виробіток на
одного робітника.

Ріст продуктивності праці, вираженої як ріст
змінного виробітку робітника за рахунок підви"
щення рівня механізації (комплексної ме"
ханізації), визначається за середнім виробітком
при механізованому і ручному виконанні робіт

(4)

де Bн — змінний виробіток одного робітника
при механізованій праці в натуральних показни"
ках; Bр — те саме, при виконанні цих же процесів
(операцій) вручну;  Ум — рівень механізації, %.

Скорочення чисельності робітників, зайнятих
виконанням ручних робіт після застосування но"
вих машин у складі технологічних комплектів

(5)

де Vб і  Vпл —  обсяг робіт, виконуваних вруч"
ну в базисному періоді і запланованих з ураху"
ванням його скорочення;

Вб і Впл і  — виробіток на одного робітника,
що працював вручну та з застосуванням нових
засобів механізації.

Величина абсолютного зменшення чисель"
ності робітників, зайнятих ручною працею в ре"
зультаті впровадження нових засобів механізації

(6)

де Vпл
і і  Vб

і — обсяги виконаних робіт при
впровадженні нової машини у фізичних одини"
цях у плановому році і до впровадження в базово"
му році;  Вм

і — виробіток на одного робітника при
застосуванні нової техніки; Zзаг

і — загальна чи"
сельність робітників на розглянутому виді робіт у
базовий період, чол.; Vпл і  Vб — загальний обсяг j"
го виду робіт у плановому й базовому періоді; ∆Z
�  відносне зменшення чисельності робітників
у результаті застосування на даному виді робіт
нових машин. 

Величина ∆Z визначається за формулою

(7)

де

— кількість умовно вивільнених
робітників у результаті застосування нової маши"
ни, чол.; n — кількість нових машин, впроваджу"
ваних на даному виді робіт у плановому періоді.

Загальний економічний ефект, досягнутий
спеціалізованою організацією, складається із су"
ми економії заробітної плати вивільнених
робітників й економії засобів за рахунок
поліпшення умов праці робітників, зайнятих руч"
ною працею до впровадження засобів механізації

(8)

де Cз.п.
э — економія в заробітній платі, грн;

Cз.т. — економія за рахунок поліпшення умов
праці,грн.

(9)
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де ∆Z � вивільнена чисельність робітників,
чол; Зср — середньорічна заробітна плата одного
робітника до впровадження нової машини за раху"
нок скорочення ручної праці,грн; Фср — додатко"
вий приріст фонду заробітної плати у зв'язку із
застосуванням нової машини, грн; Zj — чисельність
робітників після впровадження нової машини, чол.

(10)

де Су.п. — економія у зв'язку з поліпшенням
умов праці, зниженням травматизму і профзах"
ворювань, грн.; Т1 і Т2 — втрати робочого часу
протягом року у зв'язку з тимчасовою непрацез"
датністю до і після впровадження нової маши"
ни, днів; Зб — середньоденний розмір виплат
(допомога з тимчасової непрацездатності),
включаючи оплату позивів робітникам, що от"
римали виробничу травму, додаткові витрати на
санітарно"курортне лікування, грн.

Загальні витрати при впровадженні нових
машин для скорочення ручної праці визнача"
ються за формулою приведених витрат.

(11)

де Сі, — приведені витрати по і "му варіанту із
застосування нових машин (комплекту засобів
механізації) на одиницю об'єму робіт (виробленої
кінцевої продукції), грн. Сод

і — собівартість оди"
ниці будівельних робіт (продукції) по і "му
варіанту із застосуванням нової машини; Ен —
нормативний коефіцієнт ефективності капіталь"
них вкладень у нову машину в галузі будівницт"
ва ( Ен=0,15); Кі — питомі капітальні вкладення у
виробничі фонди — вартість нової машини, грн.

Річний економічний ефект від впровадження
нових машин або комплектів засобів механізації
на процесах

(12)

де V2 — річний обсяг робіт (продукції), вико"
наний із застосуванням нових машин у нату"
ральних вимірах; к1 і к2 — питомі капітальні
вкладення по базовому варіанту й при впровад"
женні нової машини, грн. / од.обсягу робіт.

Річний економічний ефект від впровадження
модернізованої машини з поліпшеними експлу"
атаційними параметрами

(13)

де VM — річний обсяг робіт (продукції), отри"
маної із застосуванням модернізованої машини в
натуральних вимірниках; С1 і С2 — собівартість
одиниці робіт до модернізації машин і після, грн;
Ен — нормативний коефіцієнт ефективності
капітальних вкладень у модернізацію; Ен = 0,15; к1
— питомі капітальні вкладення в модернізацію
машини, .грн.; Vq

MM — додатковий обсяг робіт, ви"
конаний модернізованою машиною, у натураль"
них вимірниках; км — додаткові капітальні вкла"
дення (витрати) на модернізацію машини, грн.

Фактично досягнутий приріст прибутку спе"
ціалізованої організації в плановому році

(14)

де Ц1 і С1 — кошторисна вартість і
собівартість одиниці об'єму робіт у поточному
році, грн.; V1 — обсяг робіт у поточному році в
натуральних вимірниках;  Ц2 і С2 — кошторисна
вартість і собівартість одиниці робіт у році до
впровадження нової машини; V2 — річний обсяг
робіт до впровадження нової машини.

Строк окупності капітальних вкладень, вит"
рачених на придбання нових машин і їхніх
комплектів

(15)

де Кдоп — додаткові витрати на придбання но"
вої машини,грн.; С2 і С2 — собівартість робіт із
застосуванням базового варіанта механізації і з
урахуванням застосування в складі комплектів
нових машин, грн.

Розроблена методика визначення ефектив"
ності нових засобів механізації у складі техно"
логічних комплектів машин може бути застосо"
вана будь"якою будівельною організацією, в то"
му числі і приватною, для оцінки нових машин,
які надходять, і визначення щорічних резуль"
татів своєї виробничої діяльності, зіставлення їх
з показниками інших організацій.

Висновки 
Застосування на практиці будівельними ор"

ганізаціями в ринкових умовах удосконаленої
методики визначення ефективності викорис"
тання засобів механізації в будівельному вироб"
ництві дозволить виробникам відбирати кращі
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зразки техніки для будівельної практики, забез"
печуючи їх цілеспрямованість використання з
встановленням оптимальних чисельних складів
виконавців.
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АННОТАЦИЯ
В статье предложена методика определения

эффективности применения средств механиза"
ции в строительстве, в основу которой положе"
ны требования, характеризующие влияние но"
вых машин на повышение технико"экономичес"
ких показателей строительства, включая рост
производительности труда, высвобождение ра"
бочих, экономию трудовых, материальных и
энергетических ресурсов и др.., а также повы"
шения качества работ.

Ключевые слова: эффективность, механиз"
мы, оборудование, механовооружение, строи"
тельство, стоимость.

ANNOTATION
The paper proposed a method for determining

the effectiveness of mechanization in the construc"
tion of which is based on the requirements that
characterize the impact of new machines to
increase the technical and economic indices of con"
struction, including productivity growth, the
release of workers, cost of labor, material and ener"
gy resources, and others. And improving the quali"
ty of work.

Keywords: efficiency, mechanisms, equipment,
mechanoarms, construction, cost.

УДК 69:338.45;69.001.5

С.М. Андрощук; С.В. Костенко; Н.В. Павленко,
КНУБА, м. Київ

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ 

АНОТАЦІЯ
Визначено основні властивості інвестиційного

потенціалу. Наведено принципи, у відповідності
до яких має бути побудована система оцінки
інвестиційного потенціалу. Представлено загаль"
ний алгоритм оцінювання інвестиційного по"
тенціалу підприємства. 

Ключові слова: інвестиційний потенціал, прин"
ципи, підходи, властивості, складові, алгоритм
оцінки.

Вступ. Усталена модель економічного розвитку
світу зазнала удару з боку глобальної економічної
кризи та вимушено вступає у період трансфор"
мації. Усе більше провідних економістів заклика"
ють до реформування існуючих механізмів вза"
ємодії економічних суб'єктів. Критиці піддаються
такі базові елементи економічної системи, як рей"
тингове оцінювання, механізми валютного регулю"
вання, функціонування фондових бірж. 

У цих умовах основною задачею науковців усь"
ого світу є розробка та впровадження дієвих моде"
лей подолання кризових явищ на основі ак"
тивізації інвестиційних та інноваційних процесів.
Зокрема, підвищується актуальність покращення
ефективності управління інвестиційним потен"
ціалом (ІП).

На жаль, дослідження проблематики уп"
равління ІП підприємств мають здебільшого тео"
ретичний характер. Переведення їх у практичну
площину є невідкладною науковою задачею.

Постановка завдання. Метою даної роботи є
розробка та обґрунтування принципів побудови
системи оцінювання ІП підприємств на основі ви"
користання наявного теоретичного базису. Для
досягнення поставленої мети необхідно вирішити
наступні завдання:

— визначити основні властивості та характерні
риси ІП;

— визначити вимоги до системи оцінювання ІП;


