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РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ПІДГОТОВКИ  
ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ПІД ОРУДОЮ  
БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ФІРМ  

 

Викладено зміст, призначення та алгоритмічну структуру програмного комплексу  
„ Інновації у підготовці та організації будівництва”, створеного  для потреб організації 
будівництва під орудою  будівельно-інжинірингових  фірм. Програмний комплекс за-
безпечує  ефективний моніторинг руху та зміни активів проекту, спроможність здійсню-
вати ефективне управління ресурсами інвестора, достовірний та обґрунтований вибір 
альтернатив організації будівництва  на  основі організаційно-логістичної сітьової моде-
лі „Проектую і будую”,  оптимізованої  за кількома критеріями. 
 

Для потреб організації будівництва під орудою  будівельно-
інжинірингових  фірм розроблено комплекс прикладних програм „Ін-
новації у підготовці та організації будівництва” [1, 2] (таблиця) . 
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Алгоритмічна структура прикладного програмного комплексу  
„ Інновації у підготовці та організації будівництва” 

 

№ блоків Призначення про-
грамного блоку 

№ 
опе-
ра-
цій 

Відповідні  розрахунково-аналітичні   
операції, що складають програмний блок 

1 2 3 4 
1.1 Аналіз  підсумків організації  будівництва по 

проектам, що впроваджені та продовжують 
впроваджуватись інвестором на момент, що 
передує рішенню про участь в управлінні 
проектом будівельно-інжинірингової фірми  

1 
„Замовник”  

 

Підсумки організації 
будівництва інвесто-
ром (замовником) у 
попередньому   періоді 

1.2 Оцінка ступеня відповідності результатів 
діяльності інвестора у будівництві  його інве-
стиційній стратегії, у тому числі  рівень своє-
часного освоєння, рівень забезпечення органі-
заційно-технологічних, вартісних, часових та 
інших параметрів  будівельних проектів 

2.1 Визначення приросту основних фондів орга-
нізації-інвестора, врахування їх поповнення за 
рахунок введення в дію об’єктів незавершено-
го будівництва 

2.2. Визначення стану та динаміки нематеріальних 
та оборотних активів, що забезпечуватимуть  
приріст обсягів виробничо-комерційної діяль-
ності, в тому числі  забезпечать можливість  
приросту обсягів інвестування за рахунок 
власних джерел 

2.3 Визначення можливого обсягу власних дже-
рел інвестора для підготовки та організації 
будівництва в межах даного проекту 

2 
„Джерела”  

Оцінка пропозицій 
інвестора  щодо дже-
рел інвестування дано-
го будівельного проек-
ту 

2.4 Визначення раціональної структури джерел 
інвестування по даному будівельному проекту 

3.1 Оцінка шкали оцінки якості проектних рі-
шень, її корекція ( за потребою ОПР)  

3.2 Підготовка експертних модулів 3 блоку до 
одержання оцінок по факторам щодо якості 
проектних рішень  

3.3 Підготовка статистичних ідентифікаторів для 
одержання оцінок по факторам  щодо якості 
проектних рішень 

3.4 Підготовка структурних ідентифікаторів для 
одержання оцінок будівельного проекту по 
факторам 

3 
„Якість 
рішень” 

 

 Оцінка якості рішень 
будівельного проекту 
та готовності команди 
проекту до його успі-
шного впровадження   

3.5 Підготовка модуля „Ранг-фактор-проект” до 
виконання процедури визначення питомого 
внеску локальних оцінок якості проектних 
рішень в сукупну оцінку проектних рішень  
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 
3.6 „Експерт-матриця” – процедура формування 

розрахункової експертної матриці  
3.7 Підготовка модуля „Ранг-експерт” до вико-

нання процедури визначення порівняльної 
значимості щодо інших експертів,  (ранг) 
рішення експерта по  окремому   фактору 

  

3.8 Модуль  – здійснює завершальну процедуру 3 
блоку – розрахунок підсумкової оцінки щодо  
якості  рішень будівельного проекту, який 
пропонується інвестором до впровадження  
будівельно-інжиніринговою  фірмою  

4.1 Узгодження переліку та змісту  показників 
оцінки  виконавців до впровадження будіве-
льного проекту  

4.2 Перевірка готовності модуля „Виконавці” до 
формування переліку  організацій-виконавців 
даного будівельного проекту (в кількох варі-
антах – первинному, альтернативних та оста-
точно узгодженому замовником) 

4.3 Перевірка готовності модуля „Конкуренто-
спроможність” до оцінки організацій-
виконавців за факторами 

4.4 Прийняття чи корекція граничних значень 
оцінок 

4.5 Перевірка готовності модуля „Персонал” до 
оцінки організацій-виконавців за факторами 
5,6. Прийняття чи корекція граничних значень 
оцінок за цими факторами 

4.6 „Фактор-виконавець” – цей модуль формує 
матрицю первинних оцінок досліджуваних 
організацій-виконавців за факторами 1-9.  

4.7 „Межа” – зазначений модуль ідентифікує 
оцінки виконавців з граничними обмеження-
ми, встановленими в п.4.1. Організації, оцінки 
яких за окремими факторами, не задовольни-
ли граничним обмеженням, вилучаються з 
первинного переліку, їх замінюють організа-
ціями-аналогами з додаткового (резервного) 
переліку, пропонованого замовником або 
будівельно-інжиніринговою фірмою 

4.8 Одержання оцінки надійності організації як 
виконавця будівельного проекту  

4 
„Виконавці”  

Виявлення порівняль-
них переваг потенцій-
них виконавців будіве-
льного проекту, оцінка 
їх готовності  до за-
безпечення організа-
ційно-технологічних, 
часових та вартісних 
параметрів у  процесі 
виконання БМР 

4.9 Зважування внеску організації  в підсумкову 
оцінку  надійності виконавців через частку  
вартості  БМР, що вона має  виконати, у зага-
льній кошторисній вартості будівельного  
проекту  
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 
  4.10 Одержання підсумкової оцінки   готовності 

всіх організацій з переліку виконавців до 
впровадження будівельного проекту 

5.1 Формування   альтернатив організації будіве-
льного майданчика та тимчасового будівель-
ного господарства 

5.2 Визначення організаційно-технологічних 
показників  організації тимчасового будівель-
ного господарства (диференційовано по інве-
нтарним і неінвентарним тимчасовим будів-
лям, тимчасовим та постійним мережам та ін.) 

5.3 Теж, вартісних показників (у т.ч. щодо одно-
моментних та поточних експлуатаційних 
витрат)  

5 
„Підготовка 
БМР” 

Раціоналізація параме-
трів  організації буді-
вельного майданчика 
та  тимчасового буді-
вельного господарства 

5.4  Вибір альтернативи щодо оптимального скла-
ду і структури тимчасових будівель і споруд 
здійснюють шляхом  мінімізації цільової фун-
кції  

6.1 Узгодження з ОПР  питомих внесків показни-
ків  складових в показник якості проекту  

6.2 Розрахунок  розрахункового стандарту якості 
проекту  

6 
„ Індекс  
стандарту 
якості” 

Розрахунок провідного 
показника методики - 
„ Індексу стандарту 
якості”  
ІSQ(j) будівельного 
проекту  

6.3 Зміна організаційно-технологічних та вартіс-
них параметрів даного будівельного проекту, 
одним з аргументів яких є  показник стандар-
тів якості.. Автоматичне внесення необхідних  
коректив  в  розрахункові  модулі наступних 
програмних блоків [3]  

7.1 Остаточне узгодження ОПР переліку  та зміс-
ту  параметрів SJ-елементу сітьової організа-
ційно-логістичної моделі „Проектую і будую”  

7.2 Складання логістичних карт по окремим еле-
ментам моделі „Проектую і будую” 

7.2.а. Визначення вартісно-технологічних  характе-
ристик   операцій, які складають  SJ-ту  робо-
ту  

7.2.b. Теж, щодо  потреби в експлуатації машин та 
механізмів 

7.2.c. Теж, щодо обсягу, руху та структури товарно-
матеріальних  цінностей  (ТМЦ) по даній 
роботі 

7.2.d. Підготовка ідентифікаторів, що забезпечують 
відповідність між рухом, обсягом та структу-
рою ТМЦ та переліком операцій по даній 
роботі 

7 
„Елементи”  

Складання логістичних 
карт по окремим робо-
там, визначення пара-
метрів локальних еле-
ментів сітьової  органі-
заційно-логістичної 
моделі  „Проектую і 
будую”   

7.3. Визначення базових параметрів локальних 
елементів відповідно з системою рівнянь  



 Научно-технический сборник №84

 

 366

Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 
  7.4. Визначення динаміки  організаційно-техноло-

гічних та вартісних параметрів  локальних 
елементів  

  7.5. Завершення розрахунку матриці параметрів 
локальних елементів  

  7.6. Складання локальних епюр освоєння  інвес-
тицій по окремим роботам будівельного прое-
кту з врахуванням індексу стандарту якості 

8.1 Формування альтернативних варіантів  сукуп-
них організаційно-логістичних моделей 
(ОЛМ) „Проектую  і будую” для всього буді-
вельного проекту   

8.2 Підготовка модулів оцінки альтернатив ОЛМ 
за критерієм максимуму  індексу стандарту 
якості всього будівельного проекту 

8.3 Здійснення оцінки альтернатив ОЛМ за кри-
терієм максимуму  індексу стандарту якості 
всього будівельного проекту [4] 

8.4 Вибір альтернативи ОЛМ за цим критерієм 

8 
„Вибір 
ОЛМ” 

Формування  альтер-
натив організації буді-
вництва, їх  оцінка та 
вибір  на багатокрите-
ріальній  основі   

8.5 Подальша оптимізація обраної ОЛМ по лока-
льним елементам у межах обмежень робіт  за 
двома узгодженими між собою критеріями :  
максимум поточної інтенсивності  виконання 
БМР (тис.грн./місяць), мінімум розрахункової 
кошторисної вартості проекту в межах  обме-
жень щодо стандарту  якості    

9.1 Розробка на основі обраної альтернативи 
ОЛМ документів оперативно-виробничого  
планування (ОВП) на весь цикл проекту 

9 
Документи 
ОВП” 

Складання документів 
оперативно-
виробничого  плану-
вання   9.2 Поквартальне оперативно-виробниче  плану-

вання  проекту,  в т.ч.:  
а) графік потреби в основних машинах та 
механізмах; 
б) графік потреби в робочих; 
в) план освоєння інвестицій; 
г) план виконання БМР. 

  9.3 Місячне оперативно-виробниче планування  
проекту, в т.ч. по п. a)-г) 

 

 Відповідно до переліку та змісту виконуваних задач, створений 
програмний комплекс наступним чином структуровано на дев’ять бло-
ків: 

1)  „Замовник” (рис.1) –  здійснюваний у цьому блоці аналіз під-
сумків організації  будівництва по проектам, що впроваджені та про-
довжують впроваджуватись інвестором на момент, що передує рішен-
ню про участь в управлінні проектом будівельно-інжинірингової фір-
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ми є підставою для будівельно-інжинірингової фірми перевірити на-
дійність інвестора як провідного суб’єкта інвестиційного процесу в 
рамках даного  будівельного проекту і як ділового  партнера для неї. 

2)  „Джерела” (рис.2) – модулі цього блоку допомагають будіве-
льно-інжиніринговій фірмі здійснити достовірну оцінку пропозицій 
інвестора  щодо джерел інвестування даного будівельного проекту та 
запропонувати, в разі необхідності, рішення щодо раціоналізації обся-
гу та структури цих джерел. У складі операцій цього блоку передбаче-
но оцінка приросту іммобільних та мобільних активів інвестора, що 
забезпечуватимуть приріст обсягів його виробничо-комерційної діяль-
ності і, таким чином, стануть фактором приросту власних джерел інве-
стування.  

3) „Якість рішень” – цей блок здійснює оцінку:  якості  рішень 
будівельного проекту та їх  відповідності задуму та стратегії інвестора,  
готовності команди проекту до впровадження проекту із заплановани-
ми (очікуваними) параметрами. 

4)  „Виконавці” – призначений для виявлення порівняльних пе-
реваг потенційних виконавців будівельного проекту. Початковою про-
цедурою цього блоку є узгодження переліку та змісту показників, за 
якими оцінюватиметься готовність виконавців до впровадження буді-
вельного проекту згідно з встановленими (запланованими) параметра-
ми та граничними обмеженнями щодо цих показників. Завершальною 
операцією цього блоку є одержання підсумкової оцінки порівняльної 
конкурентоспроможності всіх організацій з переліку виконавців та  їх  
готовності до впровадження будівельного проекту. 

5) „Підготовка БМР” – формування  та вибір  альтернатив орга-
нізації будівельного майданчика та  тимчасового будівельного госпо-
дарства за спеціальною цільовою  функцією  мінімізації сукупних ви-
трат. 

6) „Результуючий  стандарту якості проекту” – модулі цього бло-
ку здійснюють розрахунок індексу стандарту якості  проекту та визна-
чають підстави для автоматичного коригування параметрів  локальних 
елементів (робіт) сітьової моделі від базових до розрахункових зна-
чень. 

7) „Елементи” – призначений для проектування  та розрахунку 
локальних елементів сітьової моделі „Проектую і будую”. Передбачає 
операції  від  узгодження ОПР переліку та змісту  локальних парамет-
рів SJ-елементів сітьової моделі типу „роботи-вершини” – до складан-
ня епюр  освоєння  інвестицій по окремим роботам будівельного прое-
кту з врахуванням індексу стандарту якості. 

8) „Вибір ОЛМ” – передбачає  формування  альтернативних варі- 
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антів  сукупних організаційно-логістичних моделей (ОЛМ) „Проектую  
і будую” для всього будівельного проекту, їх поетапну  оцінку за кіль-
кома критеріями. 
 

 
Програмний комплекс „Інновації у підготовці та організації буді-

вництва” забезпечує: 
� мінімізацію ризиків інвестора шляхом поетапного і багатофакто-

рного відбору альтернатив проектних рішень, керуючої команди 
проекту та виконавців; 

�  максимізацію  рівня якості виконання БМР, раціональне узго-
дження рішень підготовчої (передінвестиційної) і будівельної (ін-
вестиційної) фаз проектного циклу; 

�  ефективний моніторинг руху та зміни активів проекту, спромож-
ність здійснювати ефективне управління ресурсами інвестора та 

Рис.1 –  Зміст операцій  блоку №1 

2 

1 блок  - «Замовник»  

1.1. Аналіз результатів  діяльно-
сті організації-інвестора на рин-
ку будівельних інвестицій   

1. Пошук 
організації-
інвестора та 
об’єкту 
управління 
на ринку 
будівельних 
робіт та 
послуг  

Ні Так 

1.3. Ітерацій-
ний процес до 
задоволення 
характеристик  
організації-
інвестора  по 
п.1.2 

 
 
1.2. Характеристики ділової 
активності та фінансової надій-
ності  організації-інвестора  та 
результати впроваджених ним 
будівельних проектів є задові-
льними для  будівельно-
інжинірингової фірми 
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додержання технологічних, організаційних і  часових параметрів 
будівельного проекту; 

� корекцію  локальних  і підсумкових параметрів організаційно-
логістичної моделі проекту залежно від  „індексу стандарту якос-
ті”; 

� достовірний та обґрунтований вибір альтернатив організації буді-
вництва  на  основі організаційно-логістичної сітьової моделі 
„Проектую і будую”, оптимізованої  за кількома критеріями. 

 

   
Таким чином, на базі теоретичних наукових результатів створено  

цілісний науково-практичний комплекс прийняття рішень з підготовки 
та організації будівництва на інноваційній основі.  
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2.3. Розробка будівельно-інжиніринговою фірмою пропозицій щодо 
загального  обсягу і структури   джерел інвестування даного будіве-
льного  проекту  
 

2.4. Пропозиції будівельно-
інжинірингової  фірми щодо 
джерел  інвестування  є задо-
вільними для інвестора   
 

Так Ні  

2.5. Продовження 
операцій по п.2.3.   
доки умови п. 2.4. 
не будуть  задово-
лені  

2.1. Оцінка загальної по-
треби в джерелах інвесту-
вання будівельного проекту 
в умовах наявної інформа-
ції   

2.2. Рекомендації щодо раціо-
нальної  для інвестора частки 
власних джерел інвестування 
(із залученням БД) 

2 блок – «Джерела» 1 

Рис.2 –  Зміст операцій програмного блоку „Джерела” 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВИХ  
ГРУП НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ   
КОМПЛЕКСУ ГАЛУЗЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Наводяться науково-теоретичні передумови та принципи організації будівельних 
освітньо-інжинірингових груп як нових, специфічних учасників  інвестиційного проце-
су, утворених інтеграцією інвестиційних компаній, будівельних ВНЗ  та інжинірингових 
фірм. 
 

Ініціація об’єднання різних за масштабом і характером діяльності 
будівельних організацій в єдину корпоративну структуру, що триває 
нині, відображає процес інтенсивної внутрішньої структурної перебу-
дови будівельної галузі в напрямі створення принципово нових органі-
заційних структур у будівельному бізнесі, з метою забезпечення адек-
ватності ринковим умовам господарювання, а саме: будівництво пере-
стає бути виключно підрядним будівництвом, а трансформується, як у 
всьому світі, у проектну діяльність на маркетинговій основі. Таким 
чином, на зміну розпаду приходить період укрупнення будівельних 
фірм, “реструктуризація вгору” – утворення великих будівельних ме-
такорпорацій з метою концентрації ресурсів, необхідних для втілення 
інвестиційно-будівельних проектів, участі в тендерах, виходу на нові 
ринки. Укрупнення забезпечує більшу стабільність, дає можливість 
вирішувати більш масштабні задачі. Утворення будівельних альянсів 
здійснюється як по горизонталі, так і по вертикалі. Пропозиції, висно-
вки, рекомендації, що містяться в  працях автора та інших фахівців [1-
6], які працювали в напрямку організаційного оновлення будівельної 
галузі, довели, що інструментом втілення великих інвестиційних прое-
ктів технологічного оновлення господарського комплексу є організація 
промислово-фінансових груп і, зокрема,  фінансово-будівельних груп 
(ФБГ) в  інвестиційній сфері. Головною ознакою ФБГ (на відміну від 
інших) є обов’язкове сполучення інвестиційної та фінансово-кредитної 
діяльності безпосередньо з процесом створення готової будівельної 
продукції, а фінансова структура в складі ФБГ головною структуротві-
рною складовою, яка забезпечує фінансування (кредитування) інвес-


