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В статье предложена методика приготовления и результаты испытания битума модифициро-
ванного полимерами с помощью лабораторного лопастного смесителя. 

Объект исследования – битум модифицированный полимером. 
Цель работы – разработать методику приготовления битума модифицированного полимерами 

с помощью лабораторного лопастного смесителя с целью подбора его состава и установлением тре-
бований к технологическому процессу перемешивания. 

Метод исследования – статистический анализ однородности битума модифицированного по-
лимером. 

Важным этапом процесса приготовления модифицированных битумов является подбор их со-
става и проверка эффективности действия различных полимеров. Поэтому, лопастные смесители на-
шли широкое распространение, как в промышленных так и в лабораторных условиях для эффектив-
ного смешивания битума с полимерами. Разработанная методика позволяет определить время завер-
шения процесса модификации при различных технологических параметрах (температуре, скорости 
перемешивания и содержания модификатора) до полной стабилизации свойств и гомогенизации би-
тумного вяжущего. 

Результаты исследований в статье показали, что оптимальное время модификации битумного 
вяжущего, при котором произойдет как стабилизация свойств так и гомогенизации, т.е. вяжущее 
вступит необходимого уровня однородности латексом Butonal NS198составляет около 3 часов. 
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Постановка проблеми.  В наш час існують проблеми із виконанням робіт в організаціях. В 

останні роки в світовій практиці для утримання дорожньої галузі все частіше використовують сучасні 
розробки в такому напрямку як державно-приватне партнерство, а саме теорія контрактів. Реалізація 
контрактів в Україні  ускладнюється у зв’язку з відсутністю теоретичної бази, що б регулювала від-
носини між замовником і виконавцем. Тому виникає потреба в розробці методики для використання 
контрактів в дорожній галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами впровадження контрактів в умовах 
ДПП займалися такі науковці як Бондар Н.М., Варнавський В.Г.,  Холмес С. (Holmes, S.),  Хантер Е. 
(Hunter, E.), Рован К (Rowan K.), Березовський М.В., Андрєєв С.І. [1,2,5,7]. 
Мета. Висвітлити важливість контрактів в дорожній галузі для залучення приватного капіталу на за-
садах державно-приватного партнерства. 

Виклад основного матеріалу. Одним з наріжних питань економічної теорії та багатовікової іс-
торії глобальної економічної практики є питання про роль держави в економічних процесах суспільс-
тва. Принципово вона визначається приналежністю прав власності на засоби виробництва, рівнем 
державних витрат і ступенем нормативно-регулятивного впливу. Для того щоб зрозуміти економічну 
сутність державно-приватного партнерства в рамках даних категорій, потрібно розібрати основні під-
ходи до вирішення зазначеного питання, складові економічної науки. 

До середини ХIХ століття економічна теорія, що базувалася на працях англійських класиків 
політичної економії (А. Сміта, Д. Рікардо),[8] була пронизана ідеєю абсолютної залежності всіх гос-
подарських процесів від непорушної дії об'єктивних законів. Однак навіть у рамках ліберальної докт-
рини того часу існували погляди,  що відводили державі активну роль у здійсненні економічного роз-
витку (в цьому напрямку працювали І. Бентам, Дж. Мілль, Дж. С. Мілль та інші). [8] Справжню рево-
люцію в економічній теорії, як відомо, справила опублікована в 1936 р. «Загальна теорія зайнятості, 
відсотка і грошей" Джона Мейнарда Кейнса.[10] 
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Складності полягають у теоретичних моделях протиріччя пов'язані, на мій погляд, з наявніс-
тю «стикових» областей господарської діяльності. Це області, де висвітлена  класичними і неокласи-
чними ідеями приватна власність і вільна ринкова конкуренція, будуть шкідливі з точки зору націо-
нальної безпеки і відповідності суспільним інтересам, але в той же час неефективне державне управ-
ління та зростаючі витрати бюджету викликають деградацію і гальмування соціально-економічного 
розвитку в цілому. 

Даний висновок, по суті, є обґрунтуванням виникнення (друга половина ХХ століття) на 
практиці концепції партнерства держави і приватного сектору, так званого «public-private partnership» 
(державно-приватного партнерства). З теоретичної точки зору поряд з державним та приватним сек-
тором економіки виникає ще один сектор, який  увібрав у себе всі ті сфери, в яких ні держава, ні біз-
нес не здатні самотужки забезпечити одночасно і ефективність і стабільність. [3] Обсяг і структура 
цього сектора будуть індивідуальними для кожної країни і регіону в залежності від рівня розвитку та 
від економічної специфіки. Більш того, з плином часу все більшу кількість традиційно державних 
галузей народного господарства будуть доступні для участі в них бізнесу, а ряд в перспективі і зовсім 
повністю перейде під приватний контроль [11]. 

Таким чином, всі існуючі та майбутні форми взаємовідносин держави і підприємницьких 
структур, умовно знаходяться між державним замовленням і приватизацією, до яких застосовується 
зазначена ознака, є державно-приватним партнерством. При цьому не має значення, кому в цій взає-
модії відводиться важлива роль. Наприклад, контракт на виконання робіт з гарантійним терміном, що 
покриває термін експлуатації, і будівництво концесійного об'єкта з мінімальним фінансовим втру-
чанням держави будуть рівною мірою являти ДПП. 

Теорія контрактів відносно молодий розділ економіки, що виник в останні 20-30 років. Понят-
тя «контракт» займає центральне місце в інституціональній економічній теорії. За допомогою конт-
ракту здійснюється передача прав власності на блага.  

Контракт у юридичному сенсі – це угода, договір, що встановлює цивільні права та обов'язки 
сторін і обумовлюються строки дії угоди. Під контрактом розуміються також цивільні правовідноси-
ни, що виникають в договорі, і документ, в якому викладено зміст контракту, укладеного в письмовій 
формі. Контракти в економічній теорії розглядаються не тільки як чисто ринкові договори, що пану-
ють на ринку досконалої конкуренції, але і як «відносини», яке сторони прагнуть підтримувати. Впе-
рше підхід до контрактів як до відносин був запропонований австрійським економістом Бем-
Баверком. [4]  Домовленості можуть бути неявними, маються на увазі, такі, що не вираженими сло-
вами і не зафіксованими в документі, за яким стоїть сила закону.  

Теорія контрактів ґрунтується на створених людиною правилах, які обмежують поведінку 
людей і упорядковують взаємовідносини між ними, що стає можливим, коли правила підкріплюються 
відповідним механізмом примусу до їх дотримання. 

Звичайно було б чудово, якби всі контракти були повними,  тобто сторони угоди могли б 
укласти такий контракт, який чітко визначав би, що повинна робити кожна зі сторін при будь-яких 
обставинах, і розподіляв би  витрати і вигоди при будь-яких ситуаціях, а також передбачав санкції у 
разі невиконання зобов’язань однієї зі сторін, то ніяких проблем із реалізацією угоди і мотивацією її 
учасників не виникало.[6] Так для дорожнього будівництва  не можливо передбачити все через скла-
дність технологічних процесів. Укладаючи контракт держави з дорожньою організацією для повноти 
контракту необхідно було б передбачити такі умови як: стихійні лиха, що могли б завадити викону-
вати  дорожній організації свої обов’язки, всі можливі політичні зміни, що можуть вплинути на важ-
ливість об’єкта, розряд працівників, що виконуватимуть роботи та детальний розклад їх роботи та ін., 
цей список може бути продовжений до безкінечності. Далі слід домовитися про розподіл відповіда-
льності сторін у разі виникнення кожної з передбачених у договорі ситуацій та відповідній зміні пла-
ти. Так, яка відповідальність чекає виконавця за використання робіт працівників нижчого розряду, 
або як зміниться ціна замовлення, якщо в разі політичних подій об’єкт втратить стратегічне значен-
ня? На яку зі сторін має бути покладений ризик пожежі або будь-якого іншого стихійного лиха? 

Тому всі контракти не є повними, бо сторони не можуть передбачити  всі події в момент під-
писання контракту.  

Також в реальних обставинах важливо також враховувати і те, що існує асиметричність інфо-
рмації. Так будівельні компанії володіють більшою кількістю інформації про використання ресурсів, 
в той час коли держава знає лише про кінцеві результати. Через різний рівень про інформованості 
сторін контракту у 1931 році знаменитий американський правознавець, укладач Одностайного торго-
во-комерційного кодексу США, який і в наші дні регулює продаж товарів в Америці, Карл Льюеллін 
звернув увагу на те, що класичний юридичний контракт у багатьох випадках не придатний для пояс-
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нення економічної теорії, а в деяких випадках може навіть ускладнити аналіз. Цю ідею в 1963 році 
розвинув Маколей. [11] 

У звичайних контрактах сторони як правило можуть звести необхідне виконання до чітко 
специфікованих зобов’язань сторін. Контрактне відношення  створює унікальні відносини, в яких 
сторони є взаємозалежними, а невідомі обставини або складність необхідного від сторін реагування 
на ці обставини можуть перешкодити чіткій специфікації їх взаємних зобов'язань. Складність і неви-
значеність грають концептуально різні ролі, але часто вони виявляються разом. 

Контракти існують наступних типів: 
1. Контракти з відшкодуванням витрат – ця категорія включає платежі (відшкодування) замо-

внику за дійсні витрати за контрактом. Контракти з відшкодуванням витрат часто включають стиму-
ли для відповідності або перевищення цілей проекту, таких як цілей розкладу або загальної вартості. 
Витрати замовника відшкодовуються, але виконавець несе найбільший ризик, так як загальна вар-
тість невідома. Цей тип контракту зазвичай використовується тоді, коли виконавець  швидше може 
описати те, що йому потрібно, а не те, що потрібно зробити. 

2. Контракт із відшкодуванням витрат плюс фіксована винагорода або з відшкодуванням плюс 
встановлена винагорода (cost plus fixed fee (CPFF)): це найбільш часто використовувана форма контракту 
з відшкодуванням витрат. У цьому контракті виконавець відшкодовує замовнику всі витрати, а винагоро-
да (або прибуток) є фіксованою величиною, яка виражається в доларах. Це дозволяє контролювати витра-
ти замовника, так як перевитрата коштів не спричинить за собою додаткову винагороду або прибуток. 
Винагорода змінюється тільки до затверджених заявками на зміну.  

3. Контракт із відшкодуванням витрат плюс відсоток від затрат (СРРС): Для Уряду США це 
нелегальна форма контракту і вона дуже небажана для виконавця. Контракт з відшкодуванням витрат 
вимагає від виконавця оплати всіх витрат плюс відсоток від витрат в якості винагороди. Замовник  не 
зацікавлений у контролі витрат, оскільки він отримає прибуток від кожного виду витрат.  

4. Контракт із відшкодуванням витрат плюс винагорода за результати (CPIF): Тип контракту з 
відшкодуванням витрат, коли виконавець відшкодовує замовнику всі витрати і заздалегідь обумовле-
ну суму винагороди плюс заохочення за досягнення певних критеріїв.  

5. Контракт із відшкодуванням витрат плюс періодичні (поквартальні) премії (CPAF): Тип конт-
ракту з відшкодуванням витрат, при якому оплачуються всі витрати плюс пропорційно розподілена пре-
мія виходячи з виконаної роботи. Ця форма контракту дуже схожа на форму № 4 (CPIF).  

6. Контракти з ціною за одиницю (T & M): Тип контракту, використовуваний для невеликих 
сум. Виконавцю  виплачують заздалегідь обумовлену суму за одиницю поставленого товару або на-
даної послуги і загальна сума контракту буде являти функцією від кількості, необхідної для завер-
шення роботи. У цьому контракті виконавець несе середній вартісний ризик, порівнянний з ризиком 
контрактів CR і FP (фіксована вартість), так як зазвичай це короткостроковий контракт на невелику 
суму.  

7. Контракти з фіксованою ціною (з твердою ціною, твердо фіксованою ціною) або акордні 
контракти – ця категорія контрактів, що  укладаються  за фіксовану загальну ціну певного продукту 
або послуги. У випадку, якщо продукт нечітко визначений, то ризикують і замовник і виконавець: 
виконавець може не отримати бажаного продукту або замовник захоче внести додаткові витрати з 
метою забезпечення виконавця цим продуктом.  

8. Контракт з фіксованою ціною плюс заохочувальна винагорода (FPIF): Контракти з фіксова-
ною ціною також можуть включати стимули. Винагорода однакова, як і в контрактах CPIF. 

9. Контракт з коригуванням фіксованої ціни відповідно за економічно вигідною ціною 
(FPEPA). Якщо контракт розрахований на кілька років, можливе збільшення вартості контракту з фі-
ксованою ціною. 

10. Замовлення на постачання: Одностороння форма контракту (підписана лише однією сто-
роною). Зазвичай використовується для закупівель товарів.[12] 

Через різноманіття контрактів вони можуть допомогти вирішити безліч проблем, що виника-
ють в сучасних умовах господарювання.  Враховуючи особливості дорожнього господарства України 
контракти дозволяють вирішити проблеми пов’язані з фінансуванням, так як державно – приватне 
партнерство дозволяє скоротити витрати зі зростанням як продуктивності праці робочих так і підви-
щення якості робіт.  

Партнерство держави і бізнесу може бути виражене різними формами. До таких  звично відно-
сяться оренда державного майна, державне замовлення, державні субсидії, бюджетні кредити, податкові 
відносини та ін. Однак у рамках наведеної вище теоретичної бази, ці відносини будуть складати публіч-
ний сектор економіки. Пайову участь держави в капіталах акціонерних товариств, навпаки, потрібно вва-
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жати заснованим на чисто ринкових засадах, оскільки, незважаючи на наявність приватного сектору,  
представляє державні інтереси сторони, головною статутною метою комерційної організованою госпо-
дарської діяльності є виключно максимізація прибутку. [9] Державно-приватне партнерство, сутність яко-
го знаходиться на стику державних і приватних повноважень, є цілком конкретним економічним понят-
тям, яке має бути відповідним чином визначено. 

Головною перевагою державно-приватного партнерства в контексті контракту є гнучкість. 
Обумовлена економічною та соціальною доцільністю роль держави може бути обмежена рівно насті-
льки, наскільки це необхідно в кожній конкретній сфері, регіоні, проекті. 

Висновок. Розвиток на практиці державно-приватного партнерства, а саме контракту призведе 
до пом'якшення або навіть усунення одного з головних економічних протиріч: дозволить забезпечити 
економічне зростання при скороченні державних витрат, і при цьому державні функції будуть вико-
нуватися на більш високому рівні без шкоди соціально-економічної стабільності. Крім того утворю-
ється безпрецедентний синергетичний ефект, який зумовить високі темпи якісного економічного зро-
стання протягом довгострокового періоду. 
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Постановка проблеми. Мережа автомобільних доріг є головною складовою інфраструктури 
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