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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОЗВИТКУ  
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Розглядається один з важливих елементів будь-якої логістичної системи – підсисте-
ми, що забезпечує проходження і обробку інформації, яка при ретельному вивченні сама 
розгортається в складну інформаційну систему забезпечення будівельного виробництва. 

 

Рассматривается один из важных элементов любой логистической системы – под-
системы, которая обеспечивает прохождение и обработку информации, которая при тща-
тельном изучении сама разворачивается в сложную информационную систему обеспече-
ния строительного производства. 

 

The important element of any logistic system is a subsystem, which provides passing and 
treatment of information which at a careful study is opened out in the difficult informative system 
of providing of a build production. 

 

Ключові слова: логістика, логістичні системи, матеріальні потоки, інформаційні по-
токи, будівельний процес, інформаційні технології. 

 

В умовах ринкової економіки особливий інтерес є у вивченні логіс-
тизації будівельного процесу. Система поглядів на вдосконалення діяль-
ності будівельних організацій шляхом раціоналізації управління матері-
альними потоками є концепцією логістики.  

Ключовим в логістиці є поняття матеріальних потоків, що протіка-
ють між різними підприємствами або усередині одного підприємства. 
Матеріальний потік включає операції вантаження, розвантаження, 
транспортування, комплектацію та інші, а відповідний матеріальному 
інформаційний потік характеризується операціями збору, обробки і пе-
редачі інформації. 
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Логістична система – це система управління рухом матеріало-
потоків, починаючи від постачання сировини і закінчуючи постачанням 
готової продукції кінцевому споживачеві, а також інформаційних пото-
ків, що асистують руху матеріалів. 

За визначенням інформація – це сукупність різних відомостей про 
суспільні процеси виробництва, розподіл, обмін і споживання матеріа-
льних благ та послуг, що функціонують в економічних об'єктах, які мо-
жна фіксувати, передавати, перетворювати і використовувати для 
управління,  планування, обліку, економічного аналізу, регулювання та 
ін. 

В основі процесу управління потоками лежить обробка інформації, 
циркулюючої в логістичних системах. У зв'язку з цим одним з ключових 
понять логістики є поняття інформаційного потоку. 

Інформаційний потік –  це сукупність циркулюючих в логістичній 
системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідом-
лень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій в бу-
дівельній галузі [1,2]. 

Визначення інформаційної системи можна сформулювати таким 
чином: інформаційна система – це певним чином організована сукуп-
ність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, довідкових ма-
теріалів і необхідних засобів програмування, що забезпечують вирішен-
ня тих або інших функціональних завдань (у логістиці – завдань управ-
лінню матеріальними потоками) [3]. 

У зв'язку з цим практика будівельного виробництва потребує адек-
ватного інструментарію у вигляді логістизації, що дозволяє ефективніше 
використовувати науковий потенціал,  і  в подальшому розвитку і роз-
робці інструментів аналізу методів і моделей формування інформацій-
них потоків організаційно-технічного розвитку будівельного виробниц-
тва [4]. Оцінка стану питання і традиційних методів та моделей інфор-
маційної системи набуває особливої актуальності, про що свідчать праці 
Е.К. Івакина, В.Н. Стаханова, А.М. Гаджинського, Б.А. Анікіна, Л.І. Ми-
хайлової, М.П. Денисенко, І.Д. Павлова, А.В. Радкевича, А.І. Семененка 
[1-6] та ін. Незважаючи на високий рівень професіоналізму названих 
авторів, ще існує широкий комплекс проблем щодо удосконалення 
управління інформаційної системи будівельного виробництва. 

Мета дослідження –  розглянути сутність інформаційної  системи,  
яка відповідає технології і організації будівельного процесу,  для прийн-
яття ефективних управлінських рішень. 

Стандартні потоки інформації, пов'язані з управлінням потоками 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів типової будівельної фір-
ми, можуть бути представлені блок-схемою (рис.1). Необхідно відзначи-
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ти, що блок-схема значно спрощена в порівнянні з реальною господар-
ською практикою для більшої наочності. Основними ланками логістич-
них ланцюгів представлені будівельна фірма, постачальники, замовники, 
посередники і інфраструктура. При цьому вважається, що основний ма-
теріальний потік проходить по логістичному ланцюгу «постачальники» 
– «будівельна фірма» – «замовники»; основний фінансовий потік – по 
логістичному ланцюгу «замовники (інвестори)» – «будівельна фірма» –
«посередники (переважно банки)»; основний транспортний потік – по 
логістичному ланцюгу «посередники (в основному комерційні посеред-
ники, включаючи спеціалізовані організації виробничо-технологічної 
комплектації)» – «будівельна фірма» – «інфраструктура» [5]. 
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Рис.1 – Блок-схема логістичної інформаційної системи будівельної фірми 

 

Аналізом організації управління є комплексний взаємопов'язаний 
процес дослідження структури і змісту управлінських рішень, організа-
ції управлінської праці, інформаційного, технічного і математичного 
забезпечення, складу структурних підрозділів і витрат на управління. 

Аналіз складається з трьох взаємопов'язаних етапів роботи: 
− збору інформації про стан організації управління, окремих її 

елементів, процесів і об'єктів у  виробництвах, що вивчаються; 
− опису процеса або об'єкта, що аналізується за допомогою сис-

теми показників і встановлення зв'язків між ними; 
− обробки сформованої системи показників різними методами і 

прийомами з метою вирішення поставлених завдань. 
Виконання першої стадії аналізу є інформаційно-аналітичною ро-

ботою. Друга стадія пов'язана з визначенням системи показників, які 
характеризують частину організації управління, що вивчається; розроб-
ку методів їх вимірювання і встановлення їх взаємозв'язків. Третя стадія 
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роботи виконується по-різному залежно від особливостей об'єкта і по-
ставленого перед аналізом завдання з різним ступенем застосування які-
сних і кількісних методів [6]. 

З метою більш детального дослідження зв’язку інформаційного по-
току з матеріальним необхідно розглянути приклад використання пото-
ку інформації про матеріальні ресурси. 

Для дослідження інформаційного забезпечення логістичного про-
цесу  нами розроблена програма «Інформаційний потік v1.0» (рис.2), яка 
використовує методику, реалізовану у MICROSOFT. NET. 

 

 
 
 

Рис.2 –  Програма «Інформаційний потік v1.0» 
 

У програмі діє система, яка в умовах ринку визначає оптимізацію 
власних параметричних характеристик і результативних показників у 
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межах і на умовах організаційного та економічного забезпечення мож-
ливостей для отримання важливих результатів функціонування діяльно-
сті будівельної організації, за рахунок обслуговування будівельних 
об’єктів і бажано обслуговуючих постачальників. Це визначає пріоритет 
логістичної діяльності функціонування будівельної організації, що гара-
нтує організаційно-економічну та організаційно-технічну надійність (N), 
тобто здатність системи досягти своєчасного отримання (t) оптимально-
го постачання  будівельних ресурсів (Х) для власного відтворювання 
діяльності  і організаційно-технічного розвитку будівельної організації 
(В), що забезпечує досягнення визначених цілей (f), а також пріоритетів 
в конкурентному середовище (Х, В). Аналітична інтерпретація вище ска-
заного може бути представлена наступним чином: 

optBXfN t →= ),( .       (1) 

Відповідно до вищевикладеного і з урахуванням раніше прийнятих 
позначень суть логістичної інтенсифікації можна інтерпретувати  функ-
цією  
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де  лсВ  – фінансові (Ве),  технологічні (ВТ) та інші (Ві) показники логіс-

тичної системи функціонування  діяльності та ОТР будівельної органі-

зації; лсX  – фінансові (Хф), матеріальні (Хм), трудові (ХТ) ресурси. 

Найбільш узагальнюючими показниками, які характеризують ре-
зультати функціонування дослідженої системи, є оптимальне викорис-
тання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів і засобів виробни-
цтва, а також, по-перше, комплексна продуктивність, яка виражає від-
ношення обсягу виконаних робіт до обсягу використаних при цьому 
ресурсів, по-друге, продуктивність праці.  

Вищесказане відображено у програмному комплексі «Інформацій-
ний потік v1.0». 

Програма дозволяє: 
- зберігати велику номенклатуру будівельних матеріалів; 
- зберігати та використовувати детальну інформацію кожної 

номенклатурної позиції; 
- зберігати номенклатуру різноманітної будівельної техніки та її 

параметрів; 
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- зберігати та використовувати інформацію про постачальників 
будівельних матеріалів та їхні реквізити; 

- зберігати та використовувати інформацію про підприємства і 
організації, які пропонують послуги для виконання будівельних робіт; 

- зберігати інформацію про будівельні об’єкти: адреси, контактну 
інформацію, інформацію про професійні якості працівників та ін.; 

- зберігати і використовувати інформацію про перелік та кількість 
будівельних матеріалів на кожному будівельному майданчику; 

- зберігати і використовувати інформацію про перелік та кількість 
будівельної техніки на кожному будівельному майданчику; 

- аналізувати надходження будівельних матеріалів на майданчик, 
обробляти інформацію та пропонувати оптимальний графік постачань 
матеріалів на об’єкт. 

Програма «Інформаційний потік v1.0» дозволяє вирішувати задачі 
своєчасного, безперебійного забезпечення будівельних майданчиків різ-
номанітними матеріально-технічними та трудовими ресурсами. Тобто 
виконує функції управління матеріальними, інформаційними, трудови-
ми потоками, що дає можливість оптимального управління та плануван-
ня організаційно-технічним розвитком будівельного виробництва.  

Таким чином, дослідження показали, що важливу роль грає ком-
плекс інформаційного забезпечення. Сполучними зв’язками  є потоки 
інформації, на які «надягають» всі елементи логістичної системи. Ство-
рення баз даних, комунікації усередині будівельної організації, наяв-
ність заходів щодо ухвалення рішень допускає інформаційна мережа. 
Розроблена нами  модель інформаційної системи у вигляді програми 
«Інформаційний потік v1.0», дозволяє забезпечити будівельну фірму 
інформацією по організації будівельного виробництва, а саме надається 
інформація про постачання на приоб'єктні склади відповідного матеріа-
лу, деталей, конструкцій, комплектації, складування, переміщення, за-
безпечення будівельних майданчиків (будівельних об'єктів), враховуючи 
інтервали постачань, що дає можливість безперебійного будівельного 
процесу, мінімізації витрат на виконання будівництва, що зараз найваж-
ливіше.  
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ВИБІР ЕФЕКТИВНОГО ВАРІАНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ 
 

Розглядається питання підвищення надійності управлінських рішень будівельного 
проекту та пропонується методика оцінки організаційно-технологічних рішень будівницт-
ва.  

 

Рассматривается вопрос повышения надежности управленческих решений строи-
тельного проекта и предлагается методика оценки организационно-технологических ре-
шений строительства. 

 

In the article the question of increase of reliability of administrative decisions of a build 
project is examined and the method of estimation is offered organizationally technological deci-
sions of building. 
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Нині економіка країни вимагає зміни підходів до оцінки вироблен-
ня і прийняття організаційно-технологічних рішень з урахуванням су-
часних досягнень в області управління проектами. Розвиток науки і тех-
ніки надає спроможності розглядати істотні для теорії управління пи-
тання: процес ухвалення рішення, можливості оптимального управління 
будівельними проектами. 

В умовах ринку на оптимальність організаційно-технологічних рі-
шень (ОТР) впливає велика кількість чинників, частина з них є причи-
нами виникнення ризику, інші – як заходи (організаційні, технічні та 
технологічні) забезпечують зниження впливу ризику. Ця обставина зу-
мовлює необхідність розробки ефективної системи управління, аби мі-
німізувати їх вплив на вибір оптимального варіанту ОТР.  

Запропонувавши мінімальні показники вартості і тривалості проек-
ту, ще не означає отримати прибуток від його реалізації, оскільки закони 
ринку передбачають економічну відповідальність фірми-підрядчика за 
взяті на себе зобов'язання. Тому в існуючих умовах ринкових відносин 
фірмі постійно доводиться приймати рішення про те, чим залучити за-
мовника, як оцінити запропоновані ним умови контракту з позицій на-
дійності результатів, як виробити власні виробничі показники, що до-
зволяють отримати не лише підряд, але і прибуток від його реалізації. 


