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АНОТАЦІЯ 

Чуприна Д.М. 

Товарознавча характеристика та оцінка конкурентоспроможності 

будівель, споруджених з використанням легких сталевих конструкцій 

Визначено товарознавчу характеристику легких сталевих конструкцій. 

Розглянуто технології виробництва і характеристику металів для будівель з 

легких сталевих конструкцій.  Виробництво легких сталевих конструкцій є 

одним із шляхів вирішення проблем з будівництвом будівель і споруд різного 

призначення. Досліджено технологію виробництва та сферу застосування легких 

сталевих конструкцій. Проаналізовано структуру товарного ринку легких 

сталевих конструкцій для будівель споруджень в Україні (виробництво, основні 

конкуренти, експорт та імпорт). Проведено аналіз економічних факторів, що 

впливають на конкурентоспроможність легких сталевих конструкцій для 

будівель ТОВ «Прушиньскі». Проведено порівняльний аналіз властивостей 

легких сталевих конструкцій для будівель споруджень в Україні з 

товарозамінниками. Проведено оцінку конкурентоспроможності легких 

сталевих конструкцій та будівель з їх використанням ТОВ «Прушиньскі». 

Виконано комплексну методику порівняльної оцінки конкурентоспроможності. 

Ключові слова: легкі сталеві конструкції, Прушиньскі, профіль 

оцинкований, сталь, ринок, конкурентоспроможність, будівлі, товарний ринок, 

оцінка конкурентоспроможності. 

 

ANNOTATION 

Chupryna D.M. 

Commodity characteristics and assessment of the competitiveness of 

buildings constructed using light steel structures 

Commodity characteristics of light steel structures are carried out. The technologies of 

production and characteristics of metals for buildings made of light steel structures are 

considered. The production of light steel structures is one of the ways to solve problems 

with the construction of buildings and structures for various purposes. The production 



 

 

 

technology and scope of light steel structures are studied. The structure of the 

commodity market of light steel structures for buildings in Ukraine (production, main 

competitors, exports and imports) is analyzed. The analysis of economic factors 

influencing the competitiveness of light steel structures for the buildings of  Pruszynski 

LLC is carried out. A comparative analysis of the  properties of light steel structures 

for buildings in Ukraine with substitutes. The competitiveness of light steel structures 

and buildings with their use was assessed by Pruszynski LLC. A comprehensive 

method of comparative assessment of competitiveness is performed. 

Keywords: light steel structures, Pruszynski, galvanized profile, steel, market, 

competitiveness, buildings, commodity market, competitiveness assessment. 

 


