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Агропромисловий комплекс (АПК) традиційно є потужним драйвером 

економічного зростання України, що забезпечує не лише продовольчу безпеку 

країни, але й експортний потенціал. Сучасний розвиток АПК вимагає 

вдосконалення його соціально-виробничої інфраструктури та впровадження 

ефективних шляхів оновлення, спрямованого на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, диверсифікації їх діяльності та зростання 

інвестиційної привабливості, покращення природнього середовища та 

поліпшення якості життя населення. Необхідною матеріальною складовою цих 

процесів є інноваційні будівельні технології. Поряд з цим, для досягнення 

Цілей Сталого Розвитку та модернізації аграрного сектору провідним напрямком 

виступає кластерний розвиток сільських територій шляхом використання 

накопичених тисячолітніх традицій та інтеграції найсучасніших технологій для 

створення на базі існуючих сіл високотехнологічних соціоекокомплексів, 

покликаних вирішити важливі проблеми та зберегти природний потенціал і 

культурні традиції українського народу.  

Подана наукова робота охоплює базові, нормативні та концептуальні 

напрями розробки, оцінки та практичної реалізації інноваційних будівельних 

технологій для забезпечення розвитку АПК, в світлі єдності і врівноваженості 

трьох його складових: економічної, соціальної та екологічної. В ній викладені 

узагальнені результати багаторічних глобальних наукових досліджень 

авторського колективу вчених в області фундаментальних та прикладних наук, 

які утверджують високий авторитет вітчизняної науки та здобули міжнародне 

визнання. Унікальні розробки теоретичного та практичного спрямування, 

представлені в поданій праці, не лише сприяють подальшому розвитку 

гуманітарних, природничих та технічних наук, але і носять розрахунково-

прогнозний характер та встановлюють напрямок розвитку країни на 

довгострокову перспективу, відповідно до Указу Президента України 

№ 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та 

European Green Deal. Це, безумовно, свідчить про актуальність здобутків 

наукової роботи «Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку 

агропромислового комплексу» та її важливе загальнодержавне значення. 



Системність підходу забезпечується врахуванням життєвого циклу 

конструкцій будівель і споруд АПК та сільської житлово-соціальної сфери, який 

базується на експериментально-теоретичних дослідженнях та новітніх 

досягненнях інженерії, враховує досвід світових виробників, побажання 

стейкхолдерів, та є успішно апробованим за участю авторів роботи на багатьох 

унікальних об’єктах і підприємствах. Результатом використання розроблених 

методологічних основ проєктування конструкцій будівель і споруд АПК та 

житлово-соціальної сфери є створення архітектурно-конструктивно-

технологічних систем з мінімальними витратами матеріалів при забезпеченні 

вимог безпеки, функціональності, санітарно-гігієнічних вимог, економічності та 

екологічності протягом їх життєвого циклу. 

Наукова новизна роботи при вирішенні ряду важливих науково-

технічних проблем полягала в наступному: 

1. Вперше розроблена вітчизняна система екологічної сертифікації об’єктів 

будівництва, що містить критерії та методики оцінки будівель і споруд. 

2. Вдосконалена розрахунково-теоретична база для визначення навантажень 

і впливів на будівельні конструкції АПК, на базі ряду авторських методик та 

залучення точних імовірнісних методів (імовірнісна модель максимумів 

випадкових навантажень та максимумів внутрішніх силових факторів в 

елементах конструкцій АПК при сумісній дії випадкових процесів 

навантаження, чисельні імовірнісні моделі випадкових процесів кранового, 

снігового та вітрового навантажень з урахуванням їх особливостей та ін.).  

3. Вперше розроблена методологія розрахунку конструкцій ємностей 

зберігання зерна, в рамках якої сформована система наукових методів 

встановлення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) елементів з 

урахуванням ряду їх конструктивні особливостей. 

4. В області проєктування конструкцій зі сталевих холодноформованих 

тонкостінних профілів, вперше розроблено розрахунково-графічний метод для 

визначення раціонального перерізу конструкцій, що поєднують несучі й 

огороджувальні функції, та авторський метод нормування необхідного рівня 

імовірності безвідмовної роботи за критерієм приведеного опору теплопередачі. 



5. Створено комплекс методик та програмних модулів для проєктування та 

оцінки надійності робочих та норійних башт АПК, в основі яких вперше 

розроблена єдина статистична концепція розрахунку на різні сполучення 

навантажень, що дозволяє швидко, ефективно та з достатньою для практики 

точністю враховувати цілу низку факторів, які ігноруються в традиційних 

методиках внаслідок обчислювальних складностей.  

6. Вперше в Україні розроблено сортамент малорозмірних елементів для 

повнокомплектного зведення і реконструкції будівель і споруд без застосування 

вантажопідйомних механізмів: стінові камені, елементи перекриття і покриття, 

черепиця, елементи благоустрою. 

7. Вперше в Україні і Східній Європі для технології 3D-друку встановлені 

вимоги і розроблені матеріали, створено метод контролю якості бетону, 

розроблені конструкції елементів будівель і споруд, проведене моделювання 

НДС елементів будівель, виконано трансфер технології, а також 

експериментальне будівництво. 

8. Вперше в світовій практиці вирішена проблема підвищення ефективності 

застосування несучих залізобетонних конструкцій АПК в умовах дії агресивних 

середовищ, шляхом розробки основ прогнозування та регулювання надійності 

конструкцій з врахуванням кінетики корозії, за рахунок раціонального вибору 

конструктивно- технологічних параметрів первинного захисту. 

9. Вперше розроблені теоретичні і методологічні положення кількісної 

системи діагностики та оцінки технічного стану несучих залізобетонних 

конструкцій будівель та споруд АПК на основі імовірнісних методів для 

одержання оцінок із заданою надійністю. 

10. Вперше розроблена методологія проектування ремонтних систем 

залізобетонних конструкцій АПК на основі принципу сумісності матеріалів, 

зокрема розроблено матеріали та технології для ремонту залізобетонних 

конструкцій: швидкотверднучі сухі будівельні суміші на основі в’яжучих 

етрингітового типу, високорухомі ін’єкційні розчини, полімерні композиції на 

основі модифікованих iзоцiанатiв.  



11. Науково-практичні засади роботи покладено в основу ряду нормативно-

технічних документів України: ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і 

споруд. Теплова ізоляція будівель; ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи 

проектування конструкцій; ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція 

та капітальний ремонт; ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. 

Бетонні та залізобетонні конструкції; ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії 

на конструкції. Вітрові навантаження; ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010  Єврокод 1. 

Дії на конструкції. Снігові  навантаження; ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції 

будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції; ДСТУ Б В.2.6-156:2010. 

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого 

бетону. Правила проектування; ДСТУ-Н Б ЕN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. 

Проектування дерев`яних конструкцій; ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення 

класу наслідків та категорії складності об'єктів будівництва; ДСТУ-Н Б В.2.1-

31:2014. Настанова з проектування підпірних стін; ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016. 

Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини;  

ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Оцінка технічного стану сталевих будівельних 

конструкцій, що експлуатуються; ДБН В.2.6-161:2017. Дерев’яні конструкції;  

ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. 

Вимоги до проектування; «Проектування дерев'яних конструкцій за Єврокодами 

та національними додатками України - 2017»; Стандарт підприємства 

«СТП ДВНЗ ПДАБА 01.01:2014. Екологічні вимоги до об’єктів нерухомості. 

Оцінка відповідності - 2014». 

За структурою робота поділена на 6 логічно пов’язаних частин, кожна з 

яких висвітлює один з напрямів в колі питань, пов’язаних зі сталим розвитком 

АПК, а також розробкою, обґрунтуванням та інтеграцією інноваційних 

технологій в структуру АПК. 

В першому розділі «Загальні принципи створення аграрно-будівельних 

кластерів на засадах концепції сталого розвитку» обґрунтована концепція 

створення будівельно-аграрних кластерів на основі етнотехнології зеленого 

будівництва, прогресивних методів проєктування, ВІМ-технологій та 

смарттехнологій, а також новітніх агротехнологій. Наводяться основні 



положення розробленої вітчизняної системи екологічної сертифікації, критерії 

вимог та методика оцінки будівельних об’єктів за розробленої системою. 

Другий розділ  «Навантаження і впливи на будівельні конструкції АПК» 

присвячений дослідженню найменш вивченої частини будівельної науки, 

пов’язаною з обґрунтуванням кліматичних та технологічних навантажень та 

їх впливом на надійність будівельних конструкцій, будівель та споруд АПК 

(рис. 1). В розділі узагальнена розрахунково-теоретична база для визначення 

діючих навантажень на конструкції будівель і споруд та представлені ряд методик 

розрахунку, зокрема для вирішення задач сполучення навантажень. Також наведені 

авторські розробки 

моделей для оцінки 

характеристичних значень 

тимчасових навантажень, 

снігового та вітрового 

навантажень, моделі 

сполучення навантажень 

та ін.  

В третьому розділі «Інноваційні методики розрахунку прогресивних 

будівельних конструкцій АПК» вирішено ряд 

важливих науково-технічних проблем, які 

розвивають науковий напрям розрахунку надійності 

для створення високонадійних та економічних 

будівельних конструкцій. Зокрема виконана оцінка 

надійності сталевих ємностей для зберігання зерна 

(рис. 2) під дією випадкових змінних навантажень на 

основі єдиної методології розрахунку конструкцій на 

надійність. При цьому на основі проведених 

масштабних експериментальних випробувань 

міцності сучасних сталей, отримано нові дані, щодо 

їх статистичних характеристик; розроблена система 

наукових методів встановлення параметрів НДС 

Рис. 2 Кінцево-елементна 
модель силосної ємності 

Рис. 1. Модель еквівалентних імовірностей конструкцій АПК 



елементів ємностей; створена 

параметрична методика моделювання 

вітрових впливів; сформований 

аеродинамічний атлас графіків 

розподілу коефіцієнта вітрового тиску 

по поверхні ємностей для переважної 

більшості реальних компоновок 

силосних 

парків (рис. 3) та ін. В розділі приводяться також 

основні положення авторського методу визначення 

надійності огороджувальних конструкцій за трьома 

основними теплотехнічними показниками та 

створені методики динамічного розрахунку споруд 

баштового типу АПК (рис. 4), обґрунтовані 

теоретичні та розрахункові положення для 

розуміння та розв’язання конкретних інженерних 

задач проєктування резервуарів. 

В четвертому розділі «Інноваційні 

архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівництва» наведені 

нові конструктивні та технологічні рішення для конструкцій будівель та споруд, 

зокрема запатентовані рішення малоповерхових будівель з використанням 

матеріалів органічного походження; новітні технології ґрунтобетону як 

місцевого матеріалу для зелених будівель (модифіковані технології виготовлення 

саману, виготовлення ґрунтоблоків методом локального нагнітання, технології 

ґрунтобетону підвищеної міцності та ін.); рішення для енергоефективних будівель 

за технологією дерев’яного каркасного домобудування та заглиблених будівель. В 

розділі також міститься опис технологічних інновацій, пов’язаних зі створенням 

сучасних архітектурно-конструктивно-технологічних систем будівництва з 

малорозмірних елементів та з використанням монолітних полегшених і збірно- 

монолітних плоских перекриттів та з використанням 3D-друку (рис. 5).  

Рис. 4. Приклади баштових 
споруд в секторі АПК 

Рис. 3. Моделюванні просторового потоку 
для груп силосів 



Розробки супроводжувалися численними теоретичними, розрахунковими та 

експериментальними дослідженнями, 

на основі яких було отримано склади 

матеріалів, технологічне обладнання, 

схеми технологічних процесів для 

будівництва, програмні продукти для 

цифрового моделювання, методи 

контролю якості, техніко-економічні і 

екологічні характеристики та ін. 

П’ятий розділ наукової роботи «Забезпечення життєвого циклу будівель 

і споруд АПК» містить теоретичні-експериментальні дослідження довговічності 

залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах (рис. 6), на основі яких 

закладений базис для прогнозування 

та регулювання надійності 

конструкцій з врахуванням кінетики 

корозії за рахунок раціонального 

вибору конструктивно-технологічних 

параметрів первинного захисту, що 

дозволило істотно підвищити 

ефективність застосування несучих 

залізобетонних конструкцій в умовах 

дії агресивних середовищ. В розділі 

вирішена важлива наукова проблема 

оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій і будівель та споруд АПК у 

цілому, його прогнозуванню й регулюванню, зокрема обґрунтовуються 

теоретичні і методологічні положення сформованої кількісної системи 

діагностики та оцінки технічного стану на основі імовірнісних методів для 

одержання оцінок із заданою надійністю; розроблено рекомендації оцінювання 

технічного стану пошкоджених залізобетонних конструкцій; сформована 

математична модель процесу експлуатації, яка дає можливість прогнозувати стан 

конструкцій (будівель і споруд) у майбутньому та визначати їхній залишковий 

Рис. 5. Виробництво елементів методом  
3D-друку 

Рис. 6. Схема формування відмови  
конструкцій 



ресурс; створена система моніторингового контролю та вирішено ряд супутніх 

питань. Важливим доповненням розділу є наведені результати дослідження 

ремонтних систем для залізобетонних конструкцій (модифіковані цементні 

композиції для ін’єктування, технології ремонту полімерними композиціями на 

основі модифікованих ізоціонатів та ін.) та способи забезпечення довговічності 

ряду конструкцій. 

В шостому розділі «Досвід впровадження інноваційних будівельних 

технологій в практику спорудження об'єктів АПК і сільської житлово-

соціальної сфери» висвітлено практичну реалізацію новаторських концепцій 

системного підходу до побудови збалансованого матеріального середовища 

виробництва АПК та практичне впровадження технічних умов і завдань при 

застосуванні продуктових і процесорних інновацій в даній сфері, на прикладі 

ряду провідних будівельних об’єктів країни. Зокрема до цього переліку 

відносяться тютюнова 

фабрика "JTI" (м. 

Кременчук), пивоварна 

компанія «Оболонь» (м. 

Київ), м'ясокомбінат 

«Gullinburs» (Полтавська 

обл), кондитерська фабрика 

«Dominik» (м. Полтава), 

Олійно-екстракційний 

завод по переробці сої в с. Адампіль 

(рис. 7), завод керамічної плитки 

«Атем» (м. Київ), Глобинський 

маслоекстракційний завод (рис. 8), 

тютюнова фабрика «В.А.Т.» (м. 

Прилуки), міжнародна тютюнова 

компанія «Imeprial Tabacco», 

виробничо-кондитерська комбінат 

«Нивки» (Київська обл.), 

Рис. 7. Маслоекстракційний завод AdamPolSoya 

Рис. 8. ТОВ «Глобинський переробний завод» 



швейцарська транснацiонutльна корпорацiя <<Nestle>, львiвська кондитерська

фабрика <<Свiточ>, украiЪська кондитерсъка корпорацiя <<Roshem>, Лебединсъкий

насiнневий завод (черкаська обл), Завод з виробництва насiння с/г культур в с.

CTaci та iH.

Робота виконана на високому науково технiчному piBHi, свiдченням чого

виступають 16 затверджених державних нормативно-технiчних документiв та

стандартiв, високi наукометричнi показники за загаlrьною кiлъкiстю гryблiкацiй -

1089, в т.ч. 32 монографii та 28 пiдручникiв (посiбникiв), 1025 статей (41 - у
англомовних журналах з iмпакт-фактором). Згiдно баз даних, загаIIьна кiлькiсть

цитувань та h-iндекс (за роботою) складае: Google Scholar - 187Il14; Web of
Science - 4213; Scopus - 9116. Новизну та конкурентоспроможнiсть технiчних

рiшень захищено 108 патентами на корисну моделъ та22 патентами на винахiд.

За даною тематикою захищено 7 докторських та 50 кандидатських дисертацiй.
масштаби реалiзацi[ iнновацiйних будiвельних технологiй длlя стаJIого

розвитку Апк пi1дтверджен1 апробацiсю мiжнароднихрOзrrи,r,кУ AtlI\ пlдтверДжен1 численнОю апробацlсЮ на мiжнародних науково-
практичниХ конфереНцiях, ceMiHapax виставках, впровадженi в навчальний
процес на будiвельних спецiалъностях провiдних Зво нашот держави, а також
реалiзованi в практицi проекryваннrI та будiвництва об'ектiв аграрного сектора з
заJýлIенням мiжнародних iнвестицiй.

за гальна економiчна ефективнiсть впровадя(ен ня результатiв rraykoBoi
роботи складае 4r7 млрч. грц.
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