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Атестаційна випускна робота на тему «Особливості використання 

газобетону для багато- та малоповерхового будівництва» 

Освітній ступінь: магістр 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Науковий керівник: Захарченко П.В, проф. 

Атестаційна робота складається із вступу, шести розділів, висновків та 

пропозицій, списку використаних джерел, що містить 27 джерел. Основна 

частина роботи викладена на 115 сторінках друкованого тексту. Робота містить 

43 рисунків, 27 таблиць, 1 додаток. 

Вступ роботи містить мету, об’єкт, предмет, актуальність дослідження, 

наукову новизну, наукову значущість. У першому розділі наведено історію 

виникнення газобетону та аналіз ринку газобетону. Другий розділ присвячено 

методам дослідження та використання газобетону. У третьому розділі роботи 

розглядаються перспективи ринку газобетону в Україні. У четвертому розділі 

проводиться порівняння газобетону із замінниками. У п’ятому розділі роботи 

подано дослідження з організації збуту у ТОВ «Аерок». Шостий розділ 

присвячено особливостям охорони праці та техніці безпеки в ТОВ «Аерок». 

Ключові слова: газобетон, газобетонні вироби,Аерок, теплопровідність, 

стінові матеріали, перемички, U- блоки, армування, багато та малоповерхове 

будівництво, ринок, зведення стін, цегла, керамоблоки. 
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SUMMARY 
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Certification work consists of an introduction, six sections, conclusions and 

suggestions, a list of sources used, containing 27 sources. The main part of the work is 

set out on 115 pages of printed text. The work contains 43 figures, 27 tables, 1 

appendix. 

The introduction of the work contains the purpose, object, subject, relevance of 

the research, scientific novelty, scientific significance. The first section presents the 

history of aerated concrete and analysis of the aerated concrete market. The second 

section is devoted to methods of research and use of aerated concrete. The third section 

examines the prospects of the aerated concrete market in Ukraine. The fourth section 

compares aerated concrete with substitutes. The fifth section presents research on the 

organization of sales at Aerok LLC. The sixth section is devoted to the peculiarities of 

labor protection and safety at Aerok LLC. 

Keywords: aerated concrete, aerated concrete products, Aerok, thermal conductivity, 

wall materials, jumpers, U-blocks, reinforcement, multi-storey and low-rise 

construction, market, construction of walls, brick, ceramic blocks. 

 


