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розвиток законодавства, кадрова політика конкурентів) та внутрішні 
(цілі організації, фінансові ресурси, кадровий потенціал організації, 
джерела покриття кадрової потреби), які визначають напрями мар-
кетингової діяльності та впливають на її ефективність. 

Таким чином система маркетингу персоналу будівельного 
підприємства повинна орієнтуватись на загальну мету і цінності фірми, 
на мету кадрової політики підприємства, відповідати інтересам окре-
мих категорій працівників, орієнтуватись на виявлення здібностей 
персоналу, професійну підготовку, просування по службі, мотивацію, 
ефективно використовувати персонал підприємства. 

Система маркетингу персоналу на будівельних підприємствах 
має формуватись на основі вивчення загальносвітових тенденцій роз-
витку маркетингових підходів до управління персоналом, аналізу 
зарубіжного досвіду функціонування систем маркетингу персоналу та 
його адаптування до особливостей  і актуальних проблем будівельної 
галузі України.  
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Зведення монолітних багатоповерхових будівель з безбалко-

вими перекриттями є пріоритетним напрямком в будівництві. Це обу-
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мовлено можливістю  будівництва будинків з різними об'ємно-пла-
нувальними рішеннями, а також  будь-якої конфігурації в плані. 

Досвід експлуатації зазначених каркасно-монолітних будинків 
свідчить, що жорсткість плит перекриття  достатня при товщині плит 
17,0–18,0см, але в місцях спирання на вертикальні елемента – колони, 
пілони – плита потребує підсилення для забезпечення несучої здат-
ності на продавлювання [1]. 

Виконані чисельні дослідження [2] дозволили визначити на-
пружений стан стику плити перекриття з колоною , на підставі чого 
розробити його конструювання. Метою зазначених досліджень є роз-
робка конструкції стику з додатковим поперечним армуванням в 
приопорній зоні для виключення можливого продавлювання.  

На рис. 1 наведений характер розподілу повздовжніх стис-
каючих напружень, що виникають в зоні стику для плит товщиною 140 
та 200 мм. 

 
 

Рис. 1. Характер розподілу повздовжніх стискаючих напружень  
в зоні стику колони та плити перекриття: 

а – товщиною 140 мм; б – товщиною 200 мм 
 

Аналіз наведеного напружено-деформованого стану стику свід-
чить, що товщина гладкої плити перекриття суттєво впливає на розмір 
ділянки розповсюджування стискаючих напружень (див. рис. 1, а, б). 
При цьому зменшення товщини плити від 200 мм до 140 мм стало 
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причиною збільшення зони додаткової концентрації напружень до 
44,0 %. Отримані результати чисельних досліджень дають підстави 
враховувати особливості напруженого стану в зоні стику і визначити  
додаткове поперечне армування з метою запобігання можливого про-
давлювання. 

За результатами експлуатації каркасно-монолітних будинків 
встановлено, що жорсткість перекриттів товщиною 200 мм відповідає 
вимогам ДБН [1], але зона стику «плита–колона» потребує підсилення 
капітелями, жорсткими вставками, а також встановленням додаткової 
поперечної арматури, в тому числі і жорсткої,  для забезпечення міц-
ності на продавлювання. 

На підставі порівняльного аналізу доцільно визначити опти-
мальне співвідношення товщини плити  перекриття та відповідного 
армування стикового з’єднання «плита-колона», що виключає про-
давлювання. Армування дослідних стиків прийнято з використанням 
жорсткої арматури – елементів прокатного профілю та пластин – для 
уникнення технологічних ускладнень при влаштуванні монолітного 
перекриття.  

Для визначення найбільш раціонального армування стика до-
сліджувались сполучення плити перекриття з колоною з різними ти-
пами армування: стержньовою поперечною арматурою, жорсткою ар-
матурою-двотавром та швелерами, а також металевими пластинами. 

Вирішення поставленого завдання здійснювалось з викорис-
танням розрахункової оболонко-стрижневої моделі вузла з’єднання 
плити перекриття з колоною. Розрахункова модель дослідного з’єд-
нання наведена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Розрахункова модель вузлового з’єднання 
 

Як зазначалось, зменшення товщини плити викликає збіль-
шення зони з додатковою концентрацією стискаючих напружень, що 
потребує додаткового армування з метою уникнення продавлювання. 

Аналіз отриманих параметрів напружено-деформованого стану 
дослідних моделей стикових з’єднань свідчить, що напруження в 
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бетоні  вузлового сполучення з поперечною арматурою перевищують 
допустиму величину до 38,0 %. Армування зони сполучення жорсткою 
арматурою – відповідно двотаврами і швелерами дозволило отримати 
збільшення допустимих напружень до 33,0 % та 26,0 %, відповідно. 
При армуванні дослідного сполучення пластинами, що розташовані 
парами по двом взаємно перпендикулярним напрямкам, напруження в 
бетоні не перевищують допустиму величину до 30,0 %, що виключає 
руйнування стикового сполучення внаслідок продавлювання. 
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Сучасний стан комп’ютерних технологій та вимоги будівель-

ного проектування стосовно ефективної побудови та редагування мо-
делі споруди створили умови для застосування BIM-технологій 
проектування (Building Information Modeling), що надають можливість 
створення інформаційної моделі споруди з урахуванням всіх (або 
можливих) етапів її життєвого циклу з урахуванням архітектурних, 
конструктивних та технологічних параметрів будівлі. Методи 3D BIM-
технологій на кафедрі металевих та дерев’яних конструкцій КНУБА 
впроваджуються в навчальний процес з 2016–2017 н.р., зроблено ак-
цент на проектування, розрахунок та видачу проектної документації за 
допомогою сучасних 3D BIM-інформаційних комплексів [1]. Засоби 
BIM проектування були використані при проектуванні (включно з ва-
ріантним проектуванням) просторової будівлі аквапарку, яка представ-
ляє собою мультиоб'ємну купольну споруду із складними кривими спря-
ження об’ємів. На рис. 1 наведено архітектурну пропозицію, на базі 


