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Анотація. Постановка проблеми. За останнє десятиліття зміни в економіці спричинили занепаду
багатьох промислових підприємств, що викликало, у свою чергу, появу занедбаних будівель і деградованих
територій, які створюють соціальну та екологічну небезпеку. Відповідно будівлі і споруди таких підприємств
не функціонують і потребують реконструкції. Мета статті - дослідження розвитку методів оцінювання,
аналізу, обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових
підприємств. Висновок. З метою перетворення деградованих і неупорядкованих територій на сучасні центри
життєдіяльності необхідно визначити в кожному населеному пункті території пріоритетного оновлення та
реконструкції, а також сконцентрувати бюджетні кошти та приватні інвестиції на реалізацію таких проектів. За
умови реалізації вищевикладених заходів населені пункти будуть планомірно оновлюватись відповідно до
європейських стандартів.
Ключові слова: реконструкція; промислові підприємства; організаційно-технологічні рішення; вартість; тривалість
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Аннотация. Постановка проблемы. За последнее десятилетие изменения в экономике привели к упадку
многих промышленных предприятий, что повлекло, в свою очередь, появление заброшенных зданий и
деградированных территорий, которые создают социальную и экологическую опасность. Соответственно
здания и сооружения таких предприятий не функционируют и нуждаются в реконструкции. Цель
статьи - исследование развития методов оценки, анализа, обоснования и выбора рациональных
организационно-технологических решений реконструкции промышленных предприятий. Вывод. С целью
преобразования деградированных и неупорядоченных территорий в современные центры жизнедеятельности
необходимо определить в каждом населенном пункте территории приоритетного обновления и реконструкции,
а также сконцентрировать бюджетные средства и частные инвестиции для реализации таких проектов. При
реализации вышеизложенных мероприятий населенные пункты будут планомерно обновляться в соответствии
с европейскими стандартами.
Ключевые слова: реконструкция;
стоимость; продолжительность
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Summary. Raising of problem. Over the past decade, changes in the economy have led to the decline of many
industrial enterprises, which in turn led to the emergence of abandoned buildings and degraded areas that create a social
and environmental hazard. Accordingly, the buildings and structures of such enterprises do not function and need
reconstruction. Purpose of the aricle. Study of the development of methods for assessing, analyzing, substantiating and
selecting rational organizational and technological decisions for the reconstruction of industrial enterprises. Conclusion.
With the aim of transforming degraded and disordered territories into modern centers of vital activity, it is necessary to
identify in each populated area the areas of priority renovation and reconstruction, and also to concentrate budgetary
funds and private investments for the implementation of such projects. In the implementation of the above measures, the
settlements will be systematically updated in accordance with european standards.
Key words: reconstruction; industrial enterprises; organizational and technological decisions; cost; duration

Постановка
проблеми.
Протягом
багатьох десятиліть реконструкція будівель і
споруд
промислових
підприємств
розглядалась як невід‘ємна складова
розвитку виробництва. Проте за останнє
десятиліття зміни в економіці спричинили
занепад багатьох промислових підприємств,
що викликало, у свою чергу, появу
занедбаних
будівель
і
деградованих
територій, які створюють соціальну та
екологічну небезпеку. Відповідно будівлі і
споруди
таких
підприємств
не
функціонують і потребують реконструкції.
Аналіз публікацій. Згідно з [4; 13; 15;
18–20], розроблення та подальша реалізація
концепції
реконструкції
промисловоскладської
забудови
зі
зміною
її
функціонального призначення забезпечить
гармонійний розвиток територій населених
пунктів України. Прийняття ефективних
рішень щодо реконструкції промислових
підприємств передбачає здійснення оцінки,
аналізу,
обґрунтування
та
вибору
раціональних організаційно-технологічних
рішень реконструкції таких об‘єктів.

Мета статті – дослідження розвитку
методів оцінювання, аналізу, обґрунтування
і вибору раціональних організаційнотехнологічних
рішень
реконструкції
промислових підприємств.
Результати досліджень. Дослідження
окремих
проблем
експлуатації
та
відновлення
ресурсу
промислових
підприємств розпочалися у 80-х роках ХХ
століття.
Дослідження К. Б. Ганієва [2] були
присвячені
розроблення
методів
удосконалення організації реконструкції, що
забезпечують
системний
підхід
до
підвищення ефективності реконструкції та
організаційно-технологічну
надійність
уведення в дію виробничих потужностей і
об‘єктів із заданими техніко-економічними
характеристиками. Розроблено нові підходи
до календарного планування за різних
методів
організації
реконструкції,
досліджено
об‘ємно-планувальні,
конструктивні, організаційно-технологічні
рішення; встановлено залежності між
капітальними вкладеннями, кошторисною
вартістю і тривалістю в умовах нового
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будівництва та розширення. На основі
системного аналізу будівельних організацій
виявлено
взаємозв‘язки
структури
будівельно-монтажних
робіт,
умов
будівельного виробництва та витрат праці
на кінцеві результати діяльності цих
організацій.
У
працях
В. А. Давидова
[6]
запропоновано
науково-методологічні
принципи і практичні методи формування,
аналізу й обґрунтування організаційнотехнологічних рішень із реконструкції
промислових
підприємств
із
метою
підвищення ефективності будівельного
виробництва та діючих підприємств.
Встановлено залежності і закономірності
впливу
об‘ємно-планувальних
та
конструктивних рішень реконструйованих
будівель і умов діючих підприємств на
організаційно-технологічні
рішення
з
монтажу-демонтажу
будівельних
конструкцій та їх техніко-економічні
показники.
Викладено
концепцію
нормалізації будівельного виробництва в
умовах реконструкції діючих підприємств,
засновану на типізації проектних рішень
реконструйованих
будівель
та
організаційно-технологічних
рішень
із
виконання робіт, їх оцінюванні та
групуванні
за
рівнем
складності,
розробленні диференційованих нормативів
виконання робіт для кожної категорії
складності.
Д. Ф. Гончаренко [5] розробив методи
формування
інженерної
підготовки
реконструкції машинобудівних підприємств
в
умовах
діючого
виробництва,
спрямованих на скорочення тривалості
реконструкції, зниження собівартості та
трудомісткості демонтажних і будівельномонтажних робіт. Запропоновано методику
вибору рішень з організації виконання робіт
залежно від їх складу та ступеня впливу на
них дестабілізувальних факторів основного
виробництва і методику прогнозування
техніко-економічних
показників
реконструкції підприємств.
Розробки В. М. Кірноса, Є. В. Лантух та
О. І. Кірнос
[9–11]
присвячені
формулюванню
науково-методологічних

принципів обґрунтування та регулювання
тривалості
і
вартості
реконструкції,
технічного переобладнання та капітального
ремонту промислових підприємств, що
забезпечують
економічну
стабільність
роботи будівельних організацій, а також їх
пряму зацікавленість в економії трудових та
матеріальних ресурсів, застосуванні нових
технологій та зниженні матеріалоємності
будівництва. Установлено закономірності
впливу
організаційно-технологічних
і
економічних факторів реконструйованих
об‘єктів на тривалість, трудомісткість та
вартість виконання будівельно-монтажних
робіт.
Дослідження
В. І. Дубового
[7]
присвячені
розробленню
методики
прийняття ефективних інженерно-технічних
рішень і засобів механізації зведення
фундаментів для обладнання в умовах
реконструкції об‘єктів чорної металургії з
урахуванням впливу дестабілізувальних
факторів, що дозволяють суттєво зменшити
трудомісткість виконання робіт, скоротити
терміни виконання робіт нульового циклу.
У працях А. І. Білоконя [1] наведено
наукові положення і методи визначення
кількісного та якісного складу будівельних
машин на основі оцінки і врахування
складності
умов
виконання
реконструктивних
робіт
із
метою
забезпечення ефективної роботи підрядних
організацій, що дає можливість достовірно
та оперативно здійснювати оцінювання
потреби в технічних ресурсах на ранніх
етапах підготовки виробництва.
Н. Г. Шамбєшова
[16]
вдосконалила
методику формування та обґрунтування
ефективних
організаційно-технологічних
рішень із розбирання експлуатованих
технологічних установок в умовах діючих
хімічних виробництв, що забезпечує
підвищення надійності ухвалюваних рішень
із виконання будівельно-монтажних робіт,
не властивих традиційному будівництву
(знесення об‘єктів, розбирання будівель,
демонтаж устаткування тощо).
Дослідження А. Д. Єсипенко [8] пов‘язані
з організаційно-технологічним забезпеченням надійності і безпечної експлуатації
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будівель і споруд, а також розробленням
методів попередження і поновлення відмов
їх конструкцій, елементів і систем
відповідно до нормативно-технічних вимог
при мінімальних витратах ресурсів.
В. В. Савйовський [14] запропонував
методологічні принципи та практичні
рекомендації
щодо
організаційнотехнологічного проектування реконструкції
цивільних будівель, спрямованих на
зниження
вартості
і
трудомісткості,
скорочення
тривалості
виконання
ремонтних та будівельно-монтажних робіт з
урахуванням
специфічних
умов
цих
об‘єктів,
на
основі
оптимізаційної
математичної моделі дискретної структури.
Розробки В. О. Галушко [3] присвячені
формулюванню
технологічних
основ
інновацій із застосуванням удосконалених
та нових засобів малої механізації, що
підвищують
ефективність
ремонту і
відновлення будівель.
Дослідження
С. В. Шатова
[17]
присвячені
підвищенню
ефективності
розбирання руйнувань будівель в особливих
умовах під час ліквідації наслідків
техногенних аварій і стихійних лих за
рахунок
розроблення
організаційнотехнологічних рішень, які засновані на
концепціях
термінового
визначення
структури завалів та організації й
проведенні робіт з урахуванням чинника
часу.
О. Ф. Осипов [12] створив систему
обґрунтування і вибору організаційнотехнологічних
рішень
реконструкції
будівель як адаптивних технологічних

систем, що динамічно трансформуються і
забезпечують високоефективне та стале
виконання нестаціонарних будівельних
процесів у складних, мінливих умовах
реконструкції промислових і цивільних
будівель, при дотриманні вимог ресурсо- та
енергозбереження, екологічної безпеки та
охорони праці.
Проте більшість із виконаних досліджень
присвячені
реконструкції
або
функціонуючих промислових підприємств,
або житлово-цивільної забудови. Питання,
пов‘язані з реконструкцією деградованих
промислових підприємств із зміною їх
функціонального призначення, потребують
подальших досліджень, зокрема, в частині
розроблення методологічних принципів
обґрунтовано-раціонального проектування
технології
та
організації
робіт
із
реконструкції деградованих промислових
підприємств на основі подальшого розвитку
методу оцінювання, аналізу, обґрунтування
та вибору раціональних організаційнотехнологічних рішень з урахуванням
комплексного впливу дестабілізувальних
факторів та містобудівної цінності території.
Висновки. З метою перетворення деградованих і неупорядкованих територій на сучасні центри життєдіяльності необхідно
визначити в кожному населеному пункті території пріоритетного оновлення та реконструкції, а також сконцентрувати бюджетні
кошти та приватні інвестиції на реалізацію
таких проектів. За умови реалізації вищевикладених заходів населені пункти будуть
планомірно оновлюватись відповідно до європейських стандартів.
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