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1.

Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими
програмами

Системоутворюючий характер будівельної галузі України з її
потенційною здатністю відкривати нові вектори інноваційного розвитку
інтелектуального капіталу в різних сферах життєдіяльності суспільства
зумовлює

підвищений

науково-практичний

інтерес

до

проблеми

розбудови логістичної інфраструктури та пошуку ефективних механізмів
її

інвестиційного

забезпечення

відповідно

до

потреб

часу.

Макроіндикатори розвитку будівельного сектору в багатьох країнах світу
корелюють із показниками економічного зростання ВВП. Проте сила
позитивного впливу цього сектору на економіку країни визначається,
крім інших чинників,

особливостями державної політики у сфері

будівництва логістичної інфраструктури, що стимулює оптимізацію
логістичних потоків у просторі і в часі та вибір інноваційних рішень у
супраструктурі національної економіки, здатних реалізувати потенціал
ефективності.
Незавершеність інфраструктурних логістичних проектів відповідно

2
до визначених стратегічних державних програм та призупинення
багатьох з них через
інтересів

державного

відсутність ресурсного забезпечення, конфлікт
та

приватного

капіталу

унеможливлюють

ефективне використання інвестиційних ресурсів на різних рівнях
управління економікою. Дана проблема є особливо актуальною
даному етапі

на

формування високотехнологічних центрів реального

сектору економіки і переходу на новий технологічний уклад в умовах
обмеженого державного фінансування і зростаючого державного боргу.
Вищезазначене підтверджує актуальність теми та завдань, які
вирішено в дисертаційній роботі Крикавського В.Є. Вона присвячена
розробленню теоретико-методологічних підходів, методичних основ і
практичних рекомендацій щодо забезпечення

стратегічної та

операційної інтеграції логістичної інфраструктури національного і
регіонального

рівня

з

аналогічною

інфраструктурою

суб’єктів

господарювання.
Підтвердженням актуальності теми дисертаційної роботи є її
відповідність інституційним змінам та основним напрямам державної
інвестиційної політики у сфері будівництва, а саме:
1. Закону

України №1390-VІІІ «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної
реєстрації іноземних інвестицій (31.05.2016 р.).
2. Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо

будівництва та експлуатації автомобільних доріг» № 2304-VIII від 27
лютого 2018 р.
3. Створення

Агенції з підтримки ДПП з метою підготовки

привабливих проектів, в тому числі в будівництві інфраструктури .
Мета дисертаційної роботи відповідає темі дослідження. Об’єкт і
предмет дослідження в цілому визначено вірно.
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2.

Аналіз результатів, що винесені на захист. Ступінь

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх
достовірність і новизна
Обґрунтованість наукових положень дисертації Крикавського В.Є.
підтверджує сформований автором комплекс використаних сучасних
методів дослідження. Серед них: історико-логічний метод, методи аналізу
, статистичні методи обробки результатів опитування для моделювання
сценаріїв розвитку будівельного ринку в Україні та обґрунтування
індикаторів їх реалізації, адаптаційні моделі TDABC, метод наукового
узагальнення та систематизації, структурно-семантичної моделі,методи
сегментування, методи індукції і дедукції, комплексний АВС/XYZ/KLMметод.
Достатнє володіння автором методами зазначених економічних
досліджень дозволило грамотно ідентифікувати проблеми, здійснити їх
глибокий аналіз, зробити висновки , довести їх обґрунтованість та
розробити аргументовані рекомендації. Розглянуті в дисертації питання
викладено в логічній послідовності. Сформульовані висновки є логічним
завершенням і слугують загальним підсумком здійснених автором
науково-прикладних досліджень. Їх зміст логічно випливає із викладеного
дисертації тексту дисертації.
Аналіз дисертаційної роботи дозволив встановити такі основні
наукові положення, висновки і рекомендації, що відрізняються новизною:
1) Удосконалено концепційні засади формування державної
політики інвестування у будівництво інфраструктури, яка враховує
існуючі проблеми у будівництві (зокрема, створення запасу, пов’язаного
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із сезонністю будівництва, запасу у вигляді незавершеного виробництва,
відсутністю логістичних центрів), та оригінальну інтерпретацію відомої у
системі фінансового менеджменту моделі Дюпона (розд.1, пар.1.2, с.5153;с.58-62). Проте ця модель адаптована до сучасних проблем, що
дозволяє

досягти

результативності

узгодженість параметрів «витрати–час»

державної

політики

через

і забезпечити перехід від

традиційного календарного планування інвестиційних проектів - до
динамічного управління інвестиційними ресурсами, що передбачає
усунення розривів між цілями і ресурсами на основі створення запасів,
пов’язаних із сезонністю будівництва, відсутністю логістичних центрів
(розд.1, рис.1.3, с. 57;с.58-61). Відповідно, дієвість механізмів державної
політики інвестування у будівництво інфраструктури забезпечується
відповідною структурованістю інформації щодо чинників витрат та часу
перебігу, відображеною здобувачем .
Наукова новизна полягає в тому, що розроблені концепційні засади
формування державної політики інвестування і обґрунтовано значення
логістичної концепції в управлінні будівництвом інфраструктури та в
процесах

оптимізації

ресурсних

потоків

для

цілей

підвищення

рентабельності інвестованого у будівництво капіталу.
2) Імплементовано модель інноваційного розвитку економіки як
складову інвестиційної політики держави,

у сферу будівництва

інфраструктури, що дозволило згідно моделі «5М» (англ.: men, methods,
machines, materials, measurement) виокремити серед базових чинників
впливу на результативність інвестицій в інфраструктуру такі чинники як
люди, методи, машини, матеріали, система вимірювання, кожен з яких
оцінено на придатність до інновацій у будівництві (розд.1, с.36-40; с.6566; рис.1.6,с.67-68). Встановлено, що відповідальність
активного учасника ринку, за

держави, як

формування інвестиційної політики, яка

повинна
реалізації
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охоплювати не лише будівельні процеси, але й всі процеси
інвестицій,

починаючи

від

формування

схильності

до

інвестування – до введення в експлуатацію інфраструктурного об’єкту.
Наукова новизна методичного підходу
подальшого

розвитку

положення

щодо

у тому, що набули

ідентифікації

структури

інноваційної складової в державній інвестиційній політиці будівництва
інфраструктурних об’єктів, яка, на відміну відомих синтетичних підходів,
формує засади диференційованої побудови такої політики, скерованої на
гармонізований інноваційний розвиток п’яти основних чинників процесу
будівництва,які в подальшому виступають в якості об’єктів управління, а
саме: працівники, будівельні матеріали, будівельна техніка та будівельні
технології, а також системне оцінювання результативності. Цілісність
даного підходу уможливлює оцінювання якісно нових властивостей
інноваційних процесів, а саме,

забезпечує отримання та оцінювання

мультиплікативного стратегічного ефекту підчас та після їх реалізації (
експлуатації).
3) Встановлено, що

важливими елементами

державного впливу на

фінансування інвестиційної політики в Україні, виходячи з перспектив
реалізації положень Угоди

про асоціацію між Україною та ЄС та

інтеграції національної транспортної системи до транс’європейської, є
гармонізовані механізми інституційного та ресурсного забезпечення, як
компонент державної інвестиційної політики, для

узгодження цілей

учасників інвестиційного бізнес-процесу у динамічному

факторному

середовищі (розд.1,с.50-54). У даному контексті, як доведено в роботі,
вагомий транзитний потенціал країни має істотне значення для розвитку
національної економіки, що відкриває широкий простір для формування
мотивації потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів, реалізації
механізму публічно-приватного партнерства при розбудові логістичної
інфраструктури відповідно до стратегічних пріоритетів. Реалізація
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інфраструктурних проектів розглядається

подібних інвестиційних

автором крізь призму процесів демонополізації, дерегулювання та
недискримінації.
Новизна даного методичного підходу в тому, що у

концепції

створення логістичної інфраструктури автором виділено змістовну
частину формалізування механізмів інституціонального та ресурсного
забезпечення,

щоб

чіткіше

показати

засоби

державного

диференційованого впливу (співфінансування, пільгове оподаткування,
державні гарантії тощо) на динаміку

інвестиційної привабливості,

досліджуючи інституційну, організаційну та інформаційну підтримку
потенційних інвесторів.
4) У дисертації розвинуто методичний підхід щодо забезпечення
ефективного функціонування логістичної системи країни, стратегічної та
операційної інтеграції логістичної інфраструктури національного чи
регіонального

рівня

з

аналогічною

інфраструктурою

суб’єктів

господарювання

(вантажовласників, логістичних операторів тощо),

раціоналізації

ній

в

будь-яких

підпроцесів,

який

базується

на

використанні моделі TDABC (англ.: Time-Driven Activity-Based Costing)
як універсального інструменту розв’язання вартісно-часових конфліктів
на макрорівні чи мікрорівні включно до операцій постачання (розд.1,с.
76-81).

В

сфері

постачання

у

будівництві

об’єктів

логістичної

інфраструктури динамічна модель обліку витрат операцій, розподілених
у

часі, уможливлює, як

доведено автором, оптимізацію

не тільки

тривалості операцій, але й витрат на її виконання, що,відповідно,
позитивно впливає

на підвищення ефективності використання ресурсів,

таких як, витрати на утримання запасів, транспортні витрати, витрати
вичерпання запасів, чим і забезпечується раціоналізація процесів
постачання.

Новизною
забезпечення

даного

дослідження

стратегічної

та

є

чітке

операційної

визначення

інтеграції
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умов

логістичної

інфраструктури країни з інфраструктурою суб’єктів господарювання
(вантажовласників, логістичних операторів тощо) шляхом доповнення до
існуючих

практик,

упровадження

що

передбачає

моделі TDABC як

використання

результатів

універсального інструмента

розв’язання вартісно-часових конфліктів як на макрорівні, так і

на

макрорівні, включно до операцій постачання.
5)

У 2 розд. дисертаційного дослідження здобувачем здійснено

моделювання сценаріїв розвитку будівельного ринку в Україні, що
уможливило оцінювання чинників впливу макросередовища на розвиток
будівельного

ринку

нормативно-правовій,

в

соціальній,

демографічній

економічній,
сферах

технологічній,
Логічним

(с.96-108).

продовженням наукової роботи стало застосування методу побудови
сценаріїв, а саме,

розроблення та оцінювання важливих інструментів

реалізації оптимістичного, найбільш ймовірнісного та песимістичного
сценаріїв. Це дозволило автору провести оцінювання привабливості
будівельної галузі і встановити ключові чинники успіху (результати
SWOT-аналізу будівельного ринку України, с.107-109).
подібного оцінювання

На підставі

доведено, що при існуючому в країні розподілі

визначених автором оцінок доцільно прийняти консервативну стратегію
(max-min) розвитку досліджуваного ринку.
Розвинутий
будівельного
математичного

автором

ринку

з

метод

сценаріїв

використанням

моделювання

його

стосовно

результатів

ретроспективи

розвитку
економіко-

(соціальних,

економічних, технологічних, нормативно-правових та демографічних
параметрів) та відповідного обґрунтування індикаторів такої оцінки
дозволило запропонувати та обгрунтувати консервативну стратегію (max-
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min) як найбільш доцільну в державній інвестиційній політиці на
найближчу перспективу.
6) У дисертаційному дослідженні автором виявлені причини появи
конфліктних ситуацій в процесі розроблення та реалізації державної
інвестиційної політики між різними суб’єктами в різних умовах
інституційного середовища, а також причини пасивності стейкхолдерів у
подібних важливих для суспільства економічних процесах (розд.2, с.111112; с.115-120). Проведене дослідження щодо джерел та умов виникнення
цільових

конфліктів

дозволило

ідентифікувати

їх

динамічну

різноскерованість, що унаочнює наявність певного конфлікту цілей
(наприклад, низькі витрати і висока якість / надійність; короткий час і
висока якість / надійність). Подібне структурування

цілей на підцілі в

розрізі підсистем логістичної системи будівництва дозволило унаочнити
можливі конфлікти цілей в різних видах економічної діяльності, які
дотичні до логістики: у

логістиці постачання, будівництва,

під час

введення будівельного об’єкта в експлуатацію з метою їх уникнення та
відповідним

чином

реалізувати

напрями

державної

інвестиційної

політики, зокрема, на засадах девелепменту (с.128-134;с.137;142-145).
Грамотна

апробація

конфліктного менеджменту

теоретико-методичних

положень

дозволила автору: по-перше,

визначити

джерела та умова виникнення цільових конфліктів у будівництві, а також
нові напрями реалізації державної інвестиційної політики, які окрім
традиційних, скерованих

переважно на формування інвестиційної

привабливості; по-друге, уточнити співзалежності складових логістичних
витрат та часу перебігу будівництва логістичної інфраструктури,

що

враховують цільові конфлікти, що дало можливість структурувати
відповідну державну інвестиційну політику на засадах упровадження
девелоперського проекту повного циклу.
7) В основі удосконалення державної інвестиційної політики
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будівництва логістичної інфраструктури автором розглянуто динамічні
процеси формування відносин з постачальниками з метою генерування
ощадливості через зниження витрат, розвитку відносин зі стратегічними
партнерами (розд.3,с.149-152). У даному контексті

запропоновано

процесний підхід до їх сегментування за різними параметрами (ступінь
вкладених фінансових ресурсів в будівельні матеріали, інтенсивність
споживання

матеріалів,

рівень

насичення

ринку

постачальників

будівельних матеріалів) та проведено диференціацію засад співпраці з
постачальниками будівельних матеріалів (розд.3, с.167-170). Подібна
співпраця, як це визначено в роботі, направлена для вдосконалення
процесів будівництва як на операційному рівні для
надійності поставок і забезпечення
цінностей, так

підвищення

впровадження корпоративних

і розглянута на засадах сталого розвитку будівництва

логістичної інфраструктури, що передбачає

обґрунтування вибору

системи стратегічних постачальників будівельних матеріалів на вищих
рівнях управління.
У

дисертаційному

сегментування, а саме,

дослідженні

удосконалено

автором запропоновано

методику

процесний підхід до

сегментування постачальників будівельних матеріалів, використання
якого

уможливлюює позиціонування постачальників у тривимірному

просторі та отримання

більш повноъ змістовноъ характеристики

відносин у процесі будівництва на засадах

корпоративних цінностей,

прав та потреб зацікавлених сторін, включаючи власний персонал,
клієнтів, акціонерів, постачальників та місцеві громади.
8) Розроблена логічно пов’язана структурно-семантична модель
формування державної інвестиційної політика, яка охоплює всі етапи від

створення до експлуатації логістичної інфраструктури і водночас

передбачає пошук та консолідацію доступних за ціною та

умовах

використання інвестиційних ресурсів, солідарну відповідальність всіх
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ймовірних фінансових ризиків

зацікавлених сторін з врахуванням

(розд.3, с.151-154; рис.3.1,155). У роботі доведено, що саме девелопмент є
новою концепцією організування інвестиційного процесу у будівництві,
що підсилює якісні параметри функціонування інвестиційних процесів
завдяки встановленню фінансової відповідальності девелопменту за їх
забезпечення. Відповідно, автором показуються широкі можливості

у

формуванні ділових відносин з учасниками виробництва і управління, а
також

при розробленні заходів зі зниження собівартості проекту (

рис.3.7,с. 176). Стратегічне мислення учасників формування державної
інвестиційної політики відображається автором крізь призму безпечності
глобальних

ланцюгів

поставок,

рівнів

узгодженості

із

транс’європейською мережею TEN-T та пов’язаних з ними ризиків, що і
визначає зміст проектів логістичної системи країни,

етапи введення в

експлуатацію вузлових об’єктів інфраструктури, уникнення негативних
наслідків

незавершеного

будівництва,

транс’європейською мережею TEN-T.

узгодженість

із

Доведено, що концептуальні

засади, запропоновані в дисертації, сприятимуть розвитку існуючих і
появи нових будівельних кластерів, зорієнтованих на будівництво
сучасної логістичної інфраструктури (с.181-186).
Вперше розроблена здобувачем

структурно-семантична модель

формування державної інвестиційної політики щодо створення та
експлуатації логістичної інфраструктури, яка скерована на консолідацію
доступних за ціною та умовами використання інвестиційних ресурсів,
солідарну відповідальність всіх зацікавлених сторін за ймовірні фінансові
ризики. Подано змістовну характеристику

блоків даної моделі:

основних засад / принципів; структурованих цілей, механізмів, засобів та
інструментів їх досягнення. Використання структурно-семантичної
моделі

формування

державної

інвестиційної

політики

моделі

забезпечуватиме повну відповідність цієї політики умовам упровадження

системи

девелопменту

інфраструктурних

об’єктів
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ефективне

та

управління фінансовими та інвестиційними ризиками в даній сфері.
Окрім цього, в процесі дисертаційного дослідження здобувачем
одержано ще ряд наукових результатів, які мають не менш значимі
елементи наукової новизни, що відображені в опублікованих роботах
дисертанта.
Наукові

положення,

висновки

і

результати

дослідження

є

обґрунтованими та достовірними. Вони ґрунтуються на дослідженнях
вітчизняних і закордонних вчених, отримані за допомогою сучасних
підходів до управління та засобів економіко-математичного моделювання
досліджуваних явищ і процесів із використанням достовірних та
реальних статистичних даних.
Дослідження насичене ілюстрованим і табличним матеріалом, що
полегшує

сприйняття

змісту

роботи,

а

також

свідчить

про

обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій.

3.

Теоретична цінність і практична значущість наукових
результатів

Теоретична

цінність

наукових

результатів

полягає

в

концептуальному вирішенні науково-прикладного завдання розроблення
теоретико-методичних

і

прикладних

засад

формування

державної

інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури.
Серед найбільш вагомих теоретичних результатів такі:
1) визначено поняття інноваційної складової у складі диференційованої
державної інвестиційної політики у процесі реалізації інфраструктурних
об’єктів;
2) розроблено концепційні засади формування державної політики
інвестування у будівництво інфраструктури;
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3) ідентифіковано механізми підвищення результативності державної
інвестиційної політики у сфері створення логістичної інфраструктури;
4)

розроблено

операційної

методичний

інтеграції

підхід

забезпечення

логістичної

стратегічної

інфраструктури

країни

та
з

інфраструктурою суб’єктів господарювання;
5) обґрунтувано напрями державної інвестиційної політики у процеси
реалізації / будівництва логістичної інфраструктури;
6) удосконалено процесний підхід до сегментування

та вибору

постачальників будівельних матеріалів;
7) запропоновано процесний підхід до

сегментування стратегічних

партнерів за різними параметрами та проведено диференціацію засад
співпраці з постачальниками будівельних матеріалів;
8) розроблено структурно-семантичну модель державної інвестиційної
політики для умов створення логістичної інфраструктури країни.
Практичного значення набувають такі результати дослідження:
1) розроблено рекомендації щодо ідентифікації інноваційної
складової у складі диференційованої державної інвестиційної політики у
процесі реалізації інфраструктурних об’єктів;
2) обґрунтовано напрями формування

та реалізації державної

інвестиційної політики у сфері створення

транспортно-логістичної

інфраструктури, скеровані на виокремлення відповідних механізмів,
методів та засобів;
3) удосконалено функціональну характеристику

державної

інвестиційної політики шляхом включення у сферу її впливу не тільки
фазу інвестиційної привабливості, але і фази будівництва та експлуатації
інфраструктурного об’єкта, як це має місце в системі девелопменту.
Виконані розробки знайшли практичне застосування в діяльності:
виконавчого

комітету

департаменту

управління

економіки

міста
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Рівненської міської ради (довідка про впровадження №08-329 від
03.10.2019 р.) - при розробці, внесенні змін та контролі виконання
«Стратегічного плану економічного розвитку м. Рівного» та «Програми
розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 20182019 роки»; виконавчого комітету департаменту управління капітального
будівництва Рівненської міської ради (довідка про впровадження №1258 від 25.06.2019 р.) - при обґрунтуванні рекомендацій будівельним
організацій щодо зниження витрат та скорочення обсягів незавершеного
будівництва, спрямованих на раціоналізацію процесів постачання;
департаменту дорожнього господарства, транспорту і зв’язку Львівської
обласної державної адміністрації - у процесі розробки та осучасненні
стратегічних завдань розвитку логістичної інфраструктури на території
Львівської області (довідка про впровадження №1-1/3714-4 від 17.09.2019
р.); ТОВ «Росан-Цінні Папери» - для активізування партнерських
відносин з контрагентами та клієнтами (довідка про впровадження №67
від 12.09.2019 р.).

4.

Аналіз публікацій та повнота відображення результатів у
авторефераті
Повноту висвітлення положень дисертації

Крикавського В.Є.

підтверджують 14 публікацій, зокрема, у 7 наукових фахових виданнях
України, 6 з яких

включені до міжнародних наукометричних баз.

Загальний обсяг друкованих робіт за темою дисертаційного дослідження
складає 6,5 друк. арк., з яких особисто автору належить 6,1 друк. арк. та 7
тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг
друкованих робіт за темою дисертаційного дослідження складає 6,5 друк.
арк., з яких особисто автору належить 6,1 друк. арк.
Опубліковані праці відображають основний зміст дисертаційної

роботи. Усі одержані результати висвітлені у відкритому

14
друці досить

повно.
Автореферат розкриває основні положення дисертаційної роботи і
відповідає її змісту та структурі.

5.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

За структурою робота містить вступ, три розділи, висновки до
кожного розділу, загальні висновки, додатки і список використаних
джерел. Робота виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій
логічній послідовності. Зміст автореферату й основні положення
дисертації, висновки та пропозиції є ідентичними.

6.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації та
автореферату.
1. Дисертанту варто було чітко показати, чи можливим є органічне

поєднання інвестиційної політики на мікрорівні із загальнонаціональною
інвестиційною політикою на основі моделі Дюпона (с.58-62), адже для
кожного рівня управління властиві специфічні проблеми об’єктивного і
суб’єктивного характеру і проблеми нижчого рівня управління можуть
бути вирішені лише за умови залучення компетенцій і потенціалу вищого
управлінського рівня.
2. Розглядаючи питання в пар.1.3 «Імплементація логістичної
концепції в систему управління будівництвом – основа формування
державної інвестиційної політики в будівництві»

(пар.1.3, с.65-81) і

«Факторні дослідження вартісно-часових параметрів логістичних потоків
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на будівельних об’єктах» (пар.2.1, с.85-108) , варто було показати, яким
чином важелі,
розбудові

об’єкти та технології

логістичної

управління будівництвом при

інфраструктури

залежать

від

наявного

інноваційного потенціалу логістичної інфраструктури, зокрема від
доступності

до

цифрових

технологій,

які

спрощують

функції

регулювання і контролю за ефективністю використання інвестиційних
ресурсів у просторі і в часі.
3. Здобувач на рис. 1.7. стор.77 подає методичний підхід до
раціоналізації процесів постачання у будівництві, але робота могла би
бути більш цільною, якщо б автор розглянув

у 3 розд. дисертації

приклад конкретного інфраструктурного логістичного проекту в Україні
з причини не тільки кращого сприйняття переваг даного підходу, але й
для виявлення проблем структурного і функціонального характеру в
умовах розбалансування внутрішніх і міжнародних логістичних потоків у
нестабільній економіці України і зростаючих зовнішніх загрозах.
4. Висновки дисертанта мали б вищий рівень обґрунтованості при
висвітленні конфліктів у будівництві та їх наслідків (пар.2.2, с. 109-134),
якщо б автор показав, яким чином ці конфлікти залежать від домінуючої
форми власності, зокрема, співвідношення державного (публічного) і
приватного капіталу у сфері будівництва, а також частки іноземного
капіталу в акціонерному капіталі будівельних та логістичних компаній.
5.

Відкритим

державного

залишилося

регулювання

питання

інвестицій

про
в

дієвість

механізмів

транспортно-логістичну

інфраструктуру (пар.3.1,с.148-162), які мають свою специфіку залежно
від стартових умов економіки країни, зокрема, наявності кризових
ситуацій, а також від пріоритетів розвитку фінансових інститутів, що
демонструє закордонна практика європейських країн. Тому варто було
ширше розглянути наслідки пасивного інвестування в Україні, зокрема,
високу дохідність облігацій внутрішньої державної позики України
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(ОВДПУ), що унеможливлює розвиток реального сектору в країні та
обмежує

інвестиційні

можливості

розбудови

логістичної

інфраструктури.
6. Показану на рис.2.13 (с.144) «АВС/ КLM - класифікацію потреби
в матеріалах залежно від резервів часу виконання робіт» варто було
розглянути для різного рівня продуктивності виконання робіт із
залученням прогресивної, більш потужної техніки, адже резерв часу є
наслідком техніко-технологічної модернізації у сфері будівництва (це
підтверджує порівняння строків будівництва аналогічних об’єктів в
Україні і за кордоном). Аналогічно, на точність прогнозування «XYZ/
КLM - класифікація потреби в матеріалах залежно від резервів часу і
достовірності прогнозування» (рис.2.14,с. 144-145) впливатимуть, крім
інших, екзогенні фактори, а саме , порушення ритмічності поставок
імпортних будівельних матеріалів та обладнання через бар’єри митного
контролю.
7. Сутність концепції сталого розвитку автор розглядає лише в 3
розд роботи (рис.3.8, с.180), хоча ця концепція, вважаю, мала б бути
основоположною на початковому етапі при розробленні державної
інвестиційної політики і

незалежно від того, який вид економічної

діяльності розглядається в подальшому. Тому доречним було розглянути
подібні питання сталого розвитку в 1-му розділі роботи з акцентуванням
уваги на проблемах вибору екологічних технологій будівництва та
будівельних матеріалів,

усуненні конфліктних ситуацій між різними

економічними агентами та громадами, пошуку резервів для покращення
соціально-економічних та екологічних результатів будівельної індустрії
тощо.
Але зазначені вище зауваження істотно не впливають на новизну і не

17

