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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Інвестиційно-будівельні проекти (далі - ІБП) 

формують середовище існування людини та якість її життя. Результати реалізації ІБП 

свідчать, що заходи, які зазвичай використовуються для забезпечення їх успішності, 
не дають очікуваного результату. ІБП, що реалізовані на території України, не  є 
винятком. Тому потрібно шукати ефективні методи та моделі для забезпечення 

успішності ІБП. 

Успішність ІБП залежить не тільки від методології управління проектами (далі-

УП), стабільності економічного середовища, а й від управлінських рішень (далі – УР), 

прийнятих під час його реалізації. Кінцевий результат ІБП - це наслідок прийняття 

низки УР під час його реалізації. УР присвячені праці багатьох вітчизняних та 
зарубіжних авторів: Г. Саймон, Ф. Харрісон, С. Янг, А.І. Рибак, С.Д. Бушуєв, 

Н.С. Бушуєва, А.В. Шахов, В.А. Рач та багато інших. В їх наукових працях якісно та 
детально розкрито процес прийняття управлінських рішень.  

Однак, питання взаємозв’язку між досягненням мети в результаті прийняття 

рішення та якістю інформації, на підставі якої воно приймалося, розкрито не було. 

Для забезпечення успішності ІБП потрібно, щоб методи та моделі відповідали 

методологічним засадам УП, враховували національну специфіку та взаємозв’язок 

між досягненням мети в результаті прийняття рішення та якістю інформації, на 
підставі якої воно приймалося. 

Саме тому, науково-прикладною задачею цього дослідження є підвищення 

успішності ІБП через удосконалення існуючих і розробку нових: моделей, процесів 

та методів підтримки прийняття УР, які ураховували б: методологію УП, специфіку 

будівельної галузі України та якість інформації, на підставі якої відбувається процес 
цілепокладання та ціледосягнення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження пов`язане з темами науково-дослідних робіт Одеської державної 
академії будівництва та архітектури: «Проблеми розвитку менеджменту та 
маркетингу будівельного сектору економіки Півдня України в умовах становлення 

ринкових відносин» (номер державної реєстрації – 0106U000951); «Науково-

економічне забезпечення розвитку промислового та цивільного будівництва в 

сільській місцевості України» (номер державної реєстрації – 0114U000896). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення існуючих 

та розробка нових моделей і методів прийняття рішень в управлінні ІБП з 
урахуванням методології УП, специфіки будівельної галузі та якості інформації, що 

використовується у процесі прийняття рішення, й спрямовуються на поліпшення 

процесу управління ІБП, зниження виникнення ризиків, які пов'язані з якістю наявної 
інформації у процесі реалізації проектів та підвищення їх успішності. 

Досягнення поставленої мети пов’язано з вирішенням наступних задач 

дослідження: 

 Проаналізувати науково-літературні джерела з проблематики успішності ІБП й
прийняття рішень при їх управлінні, виявити причини невдач ІБП та встановити 

взаємозв’язок між успішністю ІБП й процесом прийняття рішень. 
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 Визначити залежність  між вірогідністю досягнення мети та якістю інформації,
на підставі якої відбувається процес цілепокладання та ціледосягнення, з метою 

розробки моделей та методів підтримки прийняття рішень, що ураховували би цей 

взаємозв’язок. 

 Розробити модель прийняття рішень з урахуванням засад УП та взаємозв’язку
між вірогідністю досягнення мети та якістю інформації, що використовується у 

процесі цілепокладання та ціледосягнення з метою забезпечення успішності 
управління проектами. 

 Вдосконалити процес прийняття рішення в управлінні ІБП з урахуванням
методології УП й специфіки будівельної галузі з метою підвищення успішності 
інвестиційно-будівельних проектів. 

 Удосконалити методи підтримки прийняття УР в управлінні ІБП,

використовуючи розроблену модель та метод з метою забезпечення успішності 
реалізації ІБП. 

Об’єктом дослідження є процеси управління ІБП. 

Предметом дослідження є моделі і методи прийняття рішень в управлінні ІБП. 

Методи дослідження. Методологічну основу даного дослідження становлять 

національні та міжнародні стандарти управління проектами, національна нормативна 
документація у галузі будівництва, праці провідних зарубіжних і вітчизняних вчених 

в управлінні проектами та прийнятті рішень.  

Дослідження проводилось за методологією системного підходу.  

Вирішення завдань дисертаційного дослідження відбувалось з використанням: 

 теорії аналізу (для визначення проблематики успішності ІБП та підтримки

прийняття управлінських рішень при їх керуванні); 

 соціологічної теорії та сучасної теорії управління проектами (для визначення

специфіки управління ІБП та розвитку процесу прийняття рішення); 

 теорії якості життя (для визначення комплексної якості ІБП житлових

будівель); 

 теорії прийняття рішень (для визначення оптимальних моделей і методів

прийняття рішень в управлінні проектами); 

 теорії інформації (для доведення існування взаємозв’язку між вірогідністю

досягнення мети та якістю інформації, на підставі якої відбувається процес 

ціледосягнення, а також визначення показників властивостей інформації);  

 таксономії (для вдосконалення класифікації ІБП будівельної галузі України).

Формування моделей та методів відбувалося за допомогою методів аналізу,

синтезу та засобів математичного моделювання. 

Крім вищезазначених теорій, методів і засобів, у процесі виконання роботи 

використовувались традиційні методи дослідження, такі як: спостереження та 
експеримент, дедукція та індукція, аналогія та порівняння.  

Обчислювальний експеримент проводився у програмному комплексі Microsoft 

Excel. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основними результатами 

дисертаційного дослідження є розроблені модель і методи прийняття рішень в 
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управлінні ІБП, що ураховують методологію УП, специфіку будівельної галузі та 
якості інформації, що використовується у процесі прийняття рішень. 

Вперше отримано:

 розроблено математичну модель визначення комплексної узагальненої
порівняльної оцінки із дотриманням принципу рівноправності критеріїв та їх 

взаємодії. 
 доведено існування взаємозв’язку між вірогідністю досягнення мети та якістю

інформації, на підставі якої відбувається процес цілепокладання та ціледосягнення. 

 розроблено модель прийняття рішень для УП з урахуванням методології УП та
якості інформації, що використовується у процесі прийняття рішення. 

 розроблено метод визначення потенціалу успішності рішення або проекту від
якості інформації, на підставі якої відбувається процес цілепокладання та 
ціледосягнення. 

Удосконалено: 

 процес прийняття рішення в управлінні ІБП, який доповнено додатковими
вимогами, що дозволяють урахувати специфіку будівельної галузі, методологію УП 

та якість інформації, що використовується на момент прийняття рішення. 

 класифікацію ІБП будівельної галузі України, що відображає специфіку
реалізації ІБП на території України. 

 методи підтримки прийняття УР в управлінні ІБП, що на відміну від існуючих,

засновані на базових засадах моделі прийняття рішень для УП та удосконаленому 

процесі прийняття рішення. 

 метод визначення показників властивостей інформації в ІБП, який адаптовано
під специфіку будівельної галузі. 

 метод визначення комплексної якості ІБП житлового будівництва, що
адаптовано під діюче законодавство у галузі та побудовано на математичній моделі 
визначення комплексної узагальненої порівняльної оцінки із дотриманням принципу 

рівноправності критеріїв та їх взаємодії. 
Практична значимість отриманих результатів. Отримані результати 

дослідження, призначені для використання при підтримці прийняття рішень в 

управлінні ІБП, поділяються на універсальні та галузеві. Універсальні - доповнюють 
собою загальну теоретичну та методологічну базу УП, галузеві - ураховують 

специфіку будівельної галузі. 
Запровадження отриманих результатів дисертаційного дослідження 

підтвердило основну гіпотезу, щодо здатності запропонованих моделей та методів 

вдосконалити процес управління ІБП, знизити ризики, пов'язані з якістю наявної 
інформації у процесі реалізації проекту та підвищити вірогідність успішності ІБП. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною самостійною 

науковою працею. У дисертаційну роботу включено результати, отримані здобувачем 

особисто. Ідеї та розробки, які належать співавторам, з якими були опубліковані 
наукові праці, у дисертаційній роботі не використовувались. 

У сумісних працях за темою дисертаційного дослідження здобувачеві 
належить: запропонований універсальний алгоритм обчислення узагальненої 
порівняльної оцінки для об’єктів, що мають неоднорідні властивості; створений 
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алгоритм порівняння геометричних характеристик моделей об’єктів, що мають 

неоднорідні властивості [12]; запропонована структура програмного комплексу 

моніторингу реалізації проекту для прийняття рішень, які будуть забезпечувати його 

успіх [1]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження були представлені для обговорення на 17 Національних та Міжнародних 

науково-практичних конференціях у: м. Одеса [6,9,11,12,16,18,19-22,24], м. Київ 

[7,13,15,17,23], м. Миколаїв [8,14] та м. Луганск [10]. 

Результати дисертаційного дослідження під час обговорювань отримали 

позитивну оцінку. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи із викладенням її основних 

результатів опубліковано 25 праць. З яких: 

 5 статей [1-5] видано у наукових фахових журналах, які входять до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних 

наук.  

 19 тез доповідей на наукових конференціях [6-24].

 1 колективний навчальний посібник [25].

З них:

1) [1] - стаття індексується у міжнародних наукометричних базах:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061. 

2) [2] - стаття індексується у міжнародних наукометричних базах:

2,6,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, ISSN: 1813-6796 (Print), ISSN:2617-

9105 (Online). 

3) [3-5] - статті  індексуються у міжнародних наукометричних базах:

6,8,11,15,27, ISSN 1729-4061 (Online), SSN 1729-3774 (Print). 

Перелік наукометричних баз індексування статей з основними результатними 

роботи: 1) SCOPUS; 2) CrossRef; 3) Applied Science & Technology Source; 4) CAplus; 

5) Computers & Applied Sciences Complete; 6) Index Copernicus; 7) RINC; 8) BASE;

9) CNKI; 10) ROAD; 11) Google Scholar; 12) MIAR; 13) PBN; 14) WorldCat;

15) Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; 16) Ulrich’s Periodicals

Directory; 17) EBSCOhost; 18) ORCID; 19) РИНЦ; 20) Research Bible; 21) SJIF; 22)

JIF; 23) OAJI; 24) InfoBase Index; 25) ISI; 26) CiteFactor; 27) Ulrichsweb.

Обсяг і структура дисертації. 
Дисертація обсягом 205 сторінок складається з анотації (українською й англійською 

мовою), списку публікацій автора за темою дисертації, вступу, переліку умовних 

позначень, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Основний текст дисертації викладено на 156 сторінках, список використаних 

джерел включає 113 найменувань на 14 сторінках. Робота містить 39 рисунків, 24 

таблиці, із них 6 рисунків та 1 таблиця (займають повні сторінки) знаходяться у 

додатках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито актуальність проблеми, стан її дослідження; сформульовано 

науково-прикладну задачу, мету й завдання роботи; визначено об'єкт й предмет 
дослідження; зазначені методи дослідження; відображено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; наведено наукову новизну отриманих результатів та 
їх практичне значення; надана загальна характеристика роботи. 

У першому розділі «Моделі та методи прийняття рішення в управлінні 

інвестиційно-будівельними проектами» проведене дослідження стану 

методологічного та науково-методичного забезпечення підтримки прийняття УР в 

управлінні ІБП. Виявлено недоліки: відсутнє чітке визначення якості ІБП житлового 

будинку; існуюча класифікація ІБП не відображає специфіку будівельної галузі 
України; існуючі моделі прийняття УР не в повній мірі відповідають «класичним» 

засадам УП; якість інформації, на підставі якої відбувається процес цілепокладання 

та ціледосягнення, не враховується при використанні методів підтримки прийняття 

рішень; складність математичного апарату та обмеження у часі призводять до того 

що оптимізація УР відбувається по принципу задовільняючого, аніж максимізуючого 

рішення. Обґрунтована некоректність використання існуючих моделей, процесів та 
методів прийняття УР для УП та необхідність удосконалення існуючих й розробка 
нових; доведена необхідність визначення впливу якості інформації на УР та 
необхідність в їх коректній оптимізації. 

У другому розділі «Формування моделі прийняття управлінських рішень у 

проектах та розробка методів прийняття управлінських рішень в інвестиційно-

будівельних проектах» було визначено залежності між якістю інформації та 
імовірністю досягнення мети УР. 

P� = f�Q��, (1) 

де: Pt – вірогідність досягнення мети у момент часу t; 

Qt – показник якості інформації (що завжди є складовою частиною загального об’єму 

інформації) на момент часу t . 

У процесі прийняття УР замість Pt будемо використовувати ПУР (потенціал 

успішності управлінського рішення), а у процесі управління проектом ПУП 

(потенціал успішності проекту). 

ПУР - відображає ймовірність досягнення бажаного результату в рамках 

встановлених обмежень, що зможе задовільнити очікування зацікавлених сторін, на 
підставі наявної інформації з урахуванням чинника її якості у момент його 

визначення. 

ПУП - відображає ймовірність успішної реалізації проекту в межах 

встановлених обмежень, що зможе задовільнити очікування зацікавлених сторін, на 
підставі наявної інформації з урахуванням чинника її якості у момент його 

визначення. 

Доведена у  першому розділі «Моделі та методи прийняття рішення в 

управлінні інвестиційно-будівельними проектами» недосконалість існуючих моделей 
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прийняття УР згідно до «класичних» засад УП та відсутність взаємозв’язку між 

якістю інформації і потенційним успіхом УР або проекту в існуючих моделях, формує 
необхідність: 

 вдосконалення процесу прийняття УР через розробку «коректної» моделі
прийняття УР для управління проектами; 

 урахування впливу якості інформації на ПУР/ПУП.

В рамках даного дослідження під «коректною» моделлю прийняття УР в 

керуванні проектами розуміється модель, що заснована на припущеннях, які 
відповідають засадам УП та реальним управлінським ситуаціям. 

Розроблено ПМПР (проектну модель прийняття рішень) – модель для 

прийняття рішень в УП, що відповідає засадам УП та враховує вплив якості 
інформації на ПУР/ПУП. 

ПМПР- засновано на п’ятьох фундаментальних припущеннях, див.рис.1. 

Рис. 1. Фундаментальні припущення, що формують ПМПР 

Сформовано схему ПМПР (рис.2), а також додаткові рекомендації до процесу 

прийняття рішень в управлінні ІБП з урахуванням методології УП й специфіки 

будівельної галузі. Рекомендації поділяються на технічні та психологічні вимоги, а 
також принципи, наведені на рис. 3,4,5. 

де:

-мета точно сформульована. Інформація, яка описує мету проекту - максимально якісна.

-критерії оцінки цілі та альтернативи - відомі, чіткі й зрозумілі.

-проблеми. Менеджер проекту прагне сформулювати усі можливі проблеми, пов’язані з

метою та альтернативами її досягнення, при цьому завжди зберігається певний ступінь

невизначеності, яку він прагне мінімізувати.

-якість інформації. Менеджер проекту прагне максимально підвищити якість наявної

інформації задля досягнення максимального ПУР/ПУП.

-вибір рішення відбувається на підставі проаналізованої наявної інформації з урахуванням її

якості. Шляхом ранжування альтернатив за основними критеріями, рішення прагне до

оптимального вирішення проблеми, що буде продукувати успіх проекту.

Мета

Критерії

Проблеми

Якість 
інформаці

ї

Вибір 
рішення
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Рис.2. Схема ПМПР. 
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Принцип критерія проекту. 

При прийнятті рішення для розгляду альтернативних його варіантів 

застосовують єдині, зафіксовані в проектній документації критерії. 

Принцип домінантності якості інформації. 
При прийнятті управлінського рішення менеджер повинен спиратися на 
оцінку якості інформації, тому що оцінка якості інформації є домінантною по 

відношенню до оцінок окремих її властивостей. 

Принцип критерія проекту. 

При прийнятті рішення для розгляду альтернативних його варіантів 

застосовують єдині, зафіксовані в проектній документації критерії.  

Рис.3. Додаткові принципи для процесу прийняття рішень в управлінні ІБП.
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Вимоги до нормативних обмежень. 

Особа, що приймає рішення, кожного разу аналізує рішення на відповідність 

діючій нормативній документації та технічним вимогам зацікавлених сторін. 

Вимоги щодо якості інформації стосовно: мети, проблем та альтернативних 

рішень. 

Інформація повинна оновлюватися та уточнюватися. 

Вимоги до прийняття рішень. 

Особа, що приймає рішення, кожного разу аналізує якість інформації. Показник 

якості інформації повинен знаходитися у визначеному критеріями діапазоні. 
Вимоги до процесу управління ІБП. 

Менеджер проекту слід використовувати Інформаційне Моделювання Будівлі 
(BIM).Цей підхід одразу вирішує декілька проблем: збір і комплексну обробку 

усієї інформації по об’єкту нерухомості; формування прототипу об’єкту 

нерухомості; формування єдиного бачення об’єкту нерухомості; створення 

візуалізації будівельно-монтажних робіт; відображення впливу внесення змін; 

підвищення економії часу та коштів. 

Вимоги до процесів збору та розповсюдження інформації. 
Процеси повинні мінімально впливати на якість інформації. 

Рис.4. Додаткові технічні вимоги для процесу прийняття рішень в управлінні
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Концепція «Вікна Овертона». Менеджер проекту повинен розуміти, що члени 

команди потребують часу на адаптацію. Цей час потрібно урахувати при 

введенні людини до команди проекту. 

Теорія «Розбитих вікон». Менеджер проекту повинен жорстко дотримується 

уставу проекту та його технічних вимог, у противному разі, невиконання уставу 

та технічних вимог з часом поширитися на всю команду. 

Теорія «Спіралі мовчання» та принцип «обслуговуючого лідера». Менеджер 

проекту повинен стати «обслуговуючим лідером» та створити такі умови, щоб 

кожен член команди, мав змогу вільно, не побоючись наслідків, висловлювати 

свою думку.  

Рис.5. Додаткові психологічні вимоги д процесу прийняття рішень в управлінні ІБП. 

При реалізації ІБП чи обранні рішення завжди є три класичних обмеження (час, 

кошти, якість). Оптимізація рішення за одним критерієм, може призвести до 

невиконання інших, а при вирішенні задачі методом багатопараметричної 
оптимізації, є складність з домінантністю критеріїв. Простіше максимізувати рішення 

за одним критерієм, обравши методом ранжирування, але не можна стверджувати, що 
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рішення буде «оптимальним». Оптимізація ранжируванням за єдиним критерієм 

може використовуватися, якщо критерій буде комплексний, та врахує усі потрібні 
обмеження. Для впровадження в ІБП оптимізацію УР ранжируванням за єдиним 

критерієм, що повинен враховувати у собі класичні проектні обмеження та критерій 

ПУР. Завдяки ПУР буде враховуватись якість інформації, на підставі якої сформована 
проблема та альтернативні варіанти її вирішення. Для отримання комплексного 

критерію буде використовуватися математична модель визначення Bal-індексу (далі 
-Bal-ін.). Використання методу Bal-ін. є найбільш коректним, так як він не допускає
його використання, коли один з критеріїв порівняння дорівнює нулю, а втрата
розмірностей показників при отриманні Bal-ін. відбувається не через порівняння
альтернатив між собою, а через їх порівняння з еталоном.

На підставі ПМПР та раціонального підходу, розроблено однокритеріальний 

метод підтримки прийняття оптимальних стратегічних УР (рис.6) та 
однокритеріальний метод підтримки прийняття оптимальних оперативних УР (рис.7) 

Розроблено системну модель критерії оцінки для визначення якості ІБП 

житлового будинку та надано визначення якості ІБП житлового будинку (рис.8), 

розроблено метод визначення показника комплексної якості ІБП житлової будівлі 
(рис.9). 

Метод підтримки прийняття оптимальних стратегічних УР в управлінні

ІБП

Рис.6. Схема Метод підтримки прийняття оптимальних стратегічних УР в 

управлінні ІБП 
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Метод підтримки прийняття оптимальних оперативних УР в
управлінні ІБП

Рис. 7. Схема методу підтримки прийняття оптимальних оперативних УР в 
управлінні ІБП 

Рисунок 8. – Системна модель критеріїв оцінки для визначення якості ІБП 
житлового будинку та визначення поняття якості ІБП житлового будинка. 
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Метод визначення показника комплексної якості ІБП житлової будівлі. 

 

Рис.9. Схема методу визначення показника комплексної якості ІБП житлової  

Розроблено системний метод підтримки рішення обрання оптимального ІБП 

житлового будинку див.рис.10., його окремі блоки див. рис. 11-14. 

Метод підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП 

житлового будинку. 

 

Рис.10. Блоки методу підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП у 

житлового будинку. 
 

Блок №1. Аналіз мети 

(Метод підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП житлового будинку.) 

 
Рис.11. Блок-1 методу підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП 

житлового будинку. 
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Блок №2. Аналіз альтернатив 
(Метод підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП житлового будинку.) 

 
Рис.12. Блок-2 методу підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП 

житлового будинку. 

Блок №3. Визначення показників альтернатив. 
(Метод підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП житлового будинку.) 

 
Рис.13. Блок-3 методу підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП 

житлового будинку. 

Блок №4. Визначення показників альтернатив 
(Метод підтримки прийняття рішення обрання оптимального ІБП житлового будинку.) 

 
Рис.14 – Блок-4 методу підтримки прийняття рішення обрання оптимального 

житлового будинку. 
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Вдосконалено класифікація ІБП за специфікою будівельної галузі України. 

Рис. 15. Класифікація ІБП за специфікою будівельної галузі України. 

У третьому розділі «Математична модель та методи для підтримки

прийняття рішення в управлінні інвестиційно-будівельними проектами» 

розроблено математичну модель визначення комплексної узагальненої порівняльної 
оцінки із дотриманням принципу рівноправності критеріїв та їх взаємодії. Алгоритм 

обчислення узагальненої (інтегральної) характеристики bal-ін., що використовується 

для порівняльної оцінки об'єктів матеріальної і не матеріальної природи, що 

володіють неоднорідними властивостями. Вal-ін. визначимо як відношення: 

	
���� = �
��

∙ �; (1) 

де: Rr – геометрична характеристика моделі досліджуваного об'єкта; Rcr – геометрична 
характеристика моделі еталонного об'єкта; n – кількість властивостей, які 
розглядаються при моделюванні об'єкта; m – масштабний коефіцієнт. 

Геометрична модель досліджуваного об'єкта будується на базі ідеалізованого 

об'єкта, прийнятого в запропонованому алгоритмі за еталон порівняння. Для цих 

об'єктів всі неоднорідні властивості матимуть рівнозначність. Найбільша чутливість 
Bal-ін. встановлено для діапазону від 3х-до 8-ми показників. 

Розроблена математична модель визначення ПУР/ПУП дозволяє визначати 

вплив якості наявної інформації на успіх УР або проекту див.рис.16. 

ПУР ПУП⁄ = �
� � � ∗ ����∗�∗�� ; (2) 

де: а – bal-ін. якості інформації за очікуваннями замовника, 0 < а < 1; 

x –відображує bal-ін. якості інформації за наявною альтернативою, 0 < х <1. 

Класифікація ІБП за специфікою будівельної галузі України.
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Тип об’єкту нерухомості

Призначення об’єкту нерухомості

Спеціфіка реалізації ІБП

Ущільненість умов реалізації ІБП
Сейсмічність району реалізації ІБП

Взаємозв’язк з культурною спадщиною
Категорія складності інженерно-геологічних умов

Архітектурно-будівельний кліматичним районом реалізації ІБП

Додатковими вишукуваннями

Формою фінансування

-класифікація ІБП будівельної галузі України була удосконалена на підставі діючої
нормативно-правової документації на території України у 2018 році.
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а) S - подібні криві залежності ПУР/ПУП від 

показника якості наявної інформації по 

альтернативі з урахуванням показника якості 
інформації по завданню 

б) Криволінійна поверхня залежності ПУР / 

ПУП від показника якості наявної інформації 
по альтернативі з урахуванням показника 

якості інформації по завданню 

Рис.16. Залежність ПУР/ПУП від показника якості наявної інформації по 

альтернативі з урахуванням показника якості інформації по завданню 

При розробці математична модель визначення ПУР/ПУП  враховувались 
логічні обмеження залежності показника ПУР/ПУП від показника якості наявної 
інформації по альтернативі з урахуванням показника якості інформації по завданню 

див.рис.17.

1.Показники якості інформації по завданню, яке

потрібно вирішити, та показники якості наявної

інформації по кожній з альтернатив ніколи не

будуть дорівнювати 0.

2.Показники якості інформації по завданню, яке

потрібно вирішити, та показники якості наявної

інформації по кожній з альтернатив - ніколи не

будуть дорівнювати 1.

3.Показники якості інформації по завданню, яке

потрібно вирішити, повинні бути пріоритетними.

4.ПУР та ПУП ніколи не зможуть досягнути 1.

5.ПУР та ПУП ніколи не будуть дорівнювати 0.

Рис.17. S-подібна крива залежності показника ПУР/ПУП від показника якості 
наявної інформації по альтернативі з урахуванням показника якості інформації по 

завданню 

Розроблено метод визначення показників інформації в управлінні ІБП з 
урахуванням специфіки будівельної галузі.  
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1. Показник умовно необхідного об’єму інформації для вирішення 

завдання/проблеми. 

� = !; (3) 

де: Vі – показник, умовно необхідний об’єм інформації; N – кількість запитань по 

завданню/проблемі. 

2. Показник наявного інформаційного об’єму для вирішення завдання/проблеми. 

Vні = n; (4) 

де: Vні –відображає наявний інформаційний об’єм; n – кількість запитань, на які 
надано конкретизовані відповіді.  

3. Показник актуальності інформації Аі. Визначається шляхом пропорції, де Аі = 1 на 
момент створення інформації, Аі = 0 на момент, коли інформація перестає бути 

актуальною. 

4. Показник достовірності інформації. 

Ді = Vд
Vні

; (5) Vд = nд ; (6) 

де: Ді – показник достовірності інформації; Vні – наявний інформаційний об’єм; Vд –

наявний об’єм достовірної інформації; nд – кількість запитань, на які надано відповіді, 
достовірність яких можна підтвердити. 

5. Показник повноти інформації. 

Пі = )ні
)і

; (7) 

де: Пі – показник повноти інформації; Vні – наявний інформаційний об’єм; Vі – умовно 

необхідний об’єм інформації, який повинен бути створений для успішного вирішення 

завдання/проблеми. 

6. Показник об’єктивності інформації. – Оі , визначається шляхом пропорції. Оі = 1 – 

коли інформаційний об’єм містить інформацію від усіх зацікавлених сторін; Оі = 0 – 

коли інформацію не надала жодна із зацікавлених сторін. 

7. Показник корисності інформації. 

Кі =  Vк
Vні

; (8) Vк =  nк; (9) 

де: К і  – показник корисності інформації; Vні –наявний інформаційний об’єм; Vд – 

наявний об’єм корисної інформації; nк – кількість запитань, відповіді на які були чітко 

зрозумілі. 

8. Показник точності інформації. 

Ті =  Vт 
Vні

; (10) Vт =  nт; (11) 

де: Ті – показник точності інформації; Vні наявний інформаційний об’єм; Vт – наявний 

інформаційний об’єм точної інформації; nт– кількість запитань, які точно технічно 

та/або юридично конкретизовані. 
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Розроблено визначення показників критеріїв комплексної якості житлового 

будинку в управління ІБП: 

1) Критерій повної площі: 

Ап = 0 a2
        3

     245…3
; 

(12) 

де: Ап – показник критерію повної площі квартир об’єкту (оселі), без зменшувальних 

коефіцієнтів; аі – показник площі приміщення, без зменшувальних коефіцієнтів; i – 

індекс приміщення; n – кількість приміщень. 

2) Критерій площі функціональних приміщень: 

Ккп = Аф
Ап

; (13) Аф = Ап − 0 a2
3

245…3
 

(14) 

 

де: Ккп – показник критерію функціональних приміщень; Ап – повна площа об’єкту 

(оселі); Аф – площа функціональних приміщень; аі –площа і-го коридору оселі; i – 

індекс коридору; n – кількість коридорів. 

3) Критерій житлової площі: 

Кж =  Аф
Ап

; (15) 
Аф = 0 a2

3

      245…3
 

(16) 

 

де: Кж – показник критерію житлової площі; Ап –повна площа об’єкту (оселі); Аф –

загальна функціональна площа об’єкту (оселі); аі – площа житлового приміщення, що 

є частиною об’єкту (оселі); i – індекс приміщення; n – кількість приміщень. 

4) Критерій пішохідної доступності визначається за формулою: 

Balпд = Vпді
Vпдф

; (17) 

Vпді = f<Ii�до�; Ii�зсо�; Ii�пт�; Ii�пгх�; Ii�ппппо�; Ii�гт�; Ii�гп�; Ii�лрт�F; (18) 

Vпдф = f<Ia�до�; Ia�зсо�; Ia�пт�; Ia�пгх�; Ia�ппппо�; Ia�гт�; Ia�гп�; Ia�лрт�F; (19) 

де:Balпд – показник критерію пішохідної доступності; Vпдф – фактична пішохідна 
доступність обов’язкових об’єктів повсякденного обслуговування мікрорайону; Vпді 

– ідеальна пішохідна доступність обов’язкових об’єктів повсякденного 

обслуговування мікрорайону; Ia(…) – індекси що відображають, фактичну або 

усереднені пішохідну доступність обов’язкових об’єктів повсякденного 

обслуговування мікрорайону; Iі(…) – індекси що відображають ідеальну пішохідну 

доступність обов’язкових об’єктів повсякденного обслуговування мікрорайону, 

дорівнюють 1. 

Алгоритм визначення Ia(…). Якщо заклад /підприємство представлено в єдиному 

екземплярі, то його Ia(…) визначається методом лінійної інтерполяції. Ia(ap) = 1, при 0-

й відстані від об’єкту/закладу повсякденного обслуговування мікрорайону, Ia(ap) = 0, 

при максимально допустимій відстані, що визначається згідно діючих норм. Якщо 
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закладів/підприємств одного призначення у мікрорайоні декілька, то Ia замінюється 

на усереднене значення Lan, що визначається за формулою: 

La 3 = <La�5�; … La�2�F
n ; (20) 

де: Lan – усереднена фактична відстань від об’єкту до закладів/підприємств 

повсякденного обслуговування мікрорайону; La – фактична відстань від об’єкту до 

закладу/підприємства повсякденного обслуговування мікрорайону; n – кількість 
закладів одного призначення; і – порядковий індекс об’єкту. 

5) Критерій комфортності внутрішньої інфраструктури визначається за 
формулою: 

Balкв = Vквф
Vкві

; (21) 

Vквф = f<Ia�дд�; Ia�дн�; Ia�са�; Ia�св�; Ia�ф�; Ia�пв�; Ia�вт�; Ia�к�F; (22) 

Vкві = f<Ii�дд�; Ii�дн�; Ii�са�; Ii�св�; Ii�ф�; Ii�пв�; Ii�вт�; Ii�к�F; (23) 

де: Balкв – показник критерію комфортності внутрішньої інфраструктури; Vквф – 

фактична комфортність внутрішньої інфраструктури на об’єкті; Vкві – ідеально 

можлива комфортність внутрішньої інфраструктури об’єкту на підставі найбільших з 
показників порівнювальних об’єктів; Ia(…) – індекси, що відображають фактичну 

комфортність внутрішньої інфраструктури на об’єкті; Iі(…) – кращі з наявних Ia(…) 

індексів комфортності внутрішньої інфраструктури об’єктів, що порівнюються.  

Алгоритм визначення Ia(…) - індексів комфортності внутрішньої 
інфраструктури. Ia визначається відношення кількості людей на 1 м.кв. по кожному з 
показників для кожного з порівнювальних об’єктів за формулою: 

Ia�JK� = К 
S�JK� 

; (24) 

де: Ia(ap) – індекс комфортності внутрішньої інфраструктури, що відображає 
кількість м.кв площі відповідного майданчика/приміщення на 1-ну особу; К – 

розрахунково-фактичний показник чисельності осіб на об’єкті; S(ap) – фактична площа 
майданчика/приміщення; ap – призначення відповідного майданчика/приміщення. 

6) Показник критерію кримінологічної безпеки визначається за формулою: 

Balкб = Vкбм
Vкбф

; (25) 

Vкбм = f<Ii�дд�; Ii�дн�; Ii�са�; Ii�св�F; (26) 

Vкбф = f<Ia�дд�; Ia�дн�; Ia�са�; Ia�св�F; (27) 

де: Balкб – показник критерію кримінологічної безпеки за визначеною 

адміністративною одиницею розташування об’єкту; Vкбф – фактичний стан 

кримінологічної безпеки розташування об’єкту за визначеною адміністративною 

одиницею; Vкбм  – максимально можлива безпечність розташування об’єкту за 
визначеною адміністративною одиницею; Ia(…) – індекси, що відображають фактичну 

кримінологічну безпеку за визначеною адміністративною одиницею розташування 

об’єкту за класифікацією злочинів; Iі(…) – мінімальні з наявних Ia(…)  індексів 
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кримінологічної безпеки за визначених адміністративних одиниць, що порівнюються, 

та відображають можливу максимальну кримінологічну безпеку для порівнювальних 

адміністративних одиниць на цей час. Мінімальні з показників прирівнюються до 1, 

а всі інші – перераховуються пропорційно. При порівнянні кількох ІБП, розміщених 

на тій самій ділянці забудови, додатково визначають мінімальні Ia(…) в аналогічних 

адміністративних одиницях, з якими й проводять порівняння. 

Алгоритм визначення Ia(…) індексів фактичної криміногенної безпеки району. 

Ia�JK� =  КJK 
К

; (28) 

де: Ia (ap) – індекс, що відображає кількість скоєних злочинів на 1-ну особу 

адміністративної одиниці за класифікацією злочину; К – розрахунковий/фактичний 

показник чисельності осіб у районі/області/країні; К(ap) – показник скоєння злочину; 

ap – кваліфікація злочину. 

7) Критерій енергоефективності визначається за табл.1.

Таблиця 1. Таблиця показників критерію енергоефективності за класом
енергоефективності будівлі/споруди. 

Клас енергоефективності будівлі / споруди A B C D E F G 

Показник критерія енергоефективності 1 0.85 0.71 0.57 0.42 0.28 0.14 

У четвертому розділі «Впровадження методу підтримки прийняття

рішення обрання оптимального інвестиційно-будівельного проекту» відбувалося 

впровадження дисертаційних розробок на виробництві. ТОВ «ОБЛТЕПЛО» на 
підставі наявної інвестиційної ідеї було необхідно розробити альтернативні варіанти 

планування квартир житлового комплексу (далі – ЖК) зі збільшенням існуючої 
житлової площі та благоустроєм прибудинкової території, не змінюючи: фасади 

комплексу; посадку на ділянці будівництва; кількість типів квартир та їх 

розташування на поверсі, та обрати ліпший з них. ІБП ЖК знаходився у фазі ініціації. 
Замовник ІБП ЖК ТОВ «КЛІМАТ УКРАЇНА», генпроектувальник ТОВ 

«ОБЛТЕПЛО». Інвестиційна ідея ЖК, передбачала п'ятисекційний багатоповерховий 

житловий будинок, поверховістю від 17 - 19 поверхів, з вбудованими громадськими 

приміщеннями та вбудовано-прибудованою стилобатною частиною, з 
розташуванням на земельній ділянці в межах вулиці Середньофонтанської, провулків 

Середньофонтанського, Місячного та Садового.  

Впровадження методу дозволило обрати найбільш оптимальний варіант 
об`ємно-планувального рішення та благоустрою прибудинкової території ЖК, 

орієнтуючись на кінцевого споживача з 3-х запропонованих та проаналізованих 

альтернативних. Метод здобув позитивну оцінку протягом його використання. 

Використання у методі потенціалу успішності та показника комплексної якості 
дозволило знизити ймовірні ризики пов’язані з: незадоволенням очікувань 

зацікавлених сторін та невідповідністю кінцевого продукту їх вимогам щодо якості; 
неякісною інформацією.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено вирішення актуальної науково-прикладної задачі 
підвищення успішності ІБП через удосконалення існуючих і розробку нових: 

моделей, процесів та методів підтримки прийняття УР.  

Задля досягнення поставленої мети, були вирішені основні завдання 

дослідження: 

 Проаналізовано науково-літературні джерела з проблематики успішності
ІБП й прийняття рішень при їх управлінні, виявлені причини невдач ІБП та 
встановлено взаємозв’язок між успішністю ІБП й процесом прийняття рішень.  

 Визначена залежність між вірогідністю досягнення мети та якістю
інформації, на підставі якої відбувається процес цілепокладання та ціледосягнення. 

З метою розробки моделей та методів підтримки прийняття рішень, що ураховували 

би цей взаємозв’язок, введено визначення понять ПУР і ПУП.  

 Розроблено ПМПР, що враховує класичні засади УП та взаємозв’язок між
вірогідністю досягнення мети та якістю інформації, що використовується у процесі 
цілепокладання та ціледосягнення. 

 Вдосконалено процес прийняття УР в управлінні ІБП, з урахуванням
методології УП й специфіки будівельної галузі, з метою підвищення успішності ІБП. 

Процес прийняття рішення доповнено додатковими вимогами, з урахуванням ПМПР 

та специфіки будівельної галузі. 
 Удосконалено методи підтримки прийняття УР в керуванні ІБП,

використовуючи ПМПР й розвинутий процес що враховує методологію УП й 

специфіку будівельної галузі. До удосконалених методів належать: метод підтримки 

прийняття оптимальних стратегічних УР в керуванні ІБП; метод підтримки прийняття 

оптимальних оперативних УР в керуванні ІБП. 

Для забезпечення можливості коректного використання удосконалених методів 

та підвищення успішності проектів було:  

 Розроблено математичну модель визначення комплексної узагальненої
порівняльної оцінки із дотриманням принципу рівноправності критеріїв та їх 

взаємодії – математична модель Bal-ін.;  

 Розроблено метод визначення залежності потенціалу успішності рішення
або проекту від якості інформації, на підставі якої відбувається процес 
цілепокладання та ціледосягнення;  

 Удосконалено метод визначення показників властивостей інформації в
ІБП з урахуванням специфіки будівельної галузі; 

 Удосконалено метод визначення комплексної якості ІБП житлової
будівлі. 

У процесі дисертаційного дослідження було встановлено, що існуюча 
класифікації ІБП не відображала специфіку будівельної галузі України. 

Класифікацію ІБП будівельної галузі України було вдосконалено за 
характерними ознаками специфіки будівельної галузі на території України. 
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SUMMARY 

Balduk H.P. Models and methods of decision making in the management of 

investment-construction projects – Qualification scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences (Ph.D.) in the specialty 

05.13.22 – Project and Program Management. – Odesa State Academy of Civil Engineering 

and Architecture, Odesa, 2020. 

Thesis defence is planned at a meeting of a Specialized Academic Council 

D 41.060.01 in Odesa National Maritime University, Odesa, 2020. 

The main result of the dissertation research is the models and methods of decision-

making in the management of investment-construction projects, taking into account the 

methodology of project management, the specifics of the construction industry and the 

quality of information used in the decision-making process. 

Received for the first time: a mathematical model for the definition of a 

comprehensive generalized comparative assessment with respect to the principle of equality 

of criteria and their interaction; the expediency of using a logistic s-like curve has been 

proved to determine the relationship between the probability of achieving the goal and the 

quality of information on the basis of which the process of goal-setting and goal-completion 

takes place; the decision making model for project management is developed taking into 

account the methodology of project management and the quality of information used in the 

decision-making process; the method of determining the success of a solution or project 

depending on the quality of information on the basis of which the process of goal setting 

and goal achievement is developed. 

Improved: recommendations to the decision-making process in the management of 

investment-construction projects, classification of investment and construction projects of 

the construction industry of Ukraine; methods of supporting the adoption of managerial 

decisions in the management of investment-construction projects; method of determining 

the indicators of information properties in investment-construction projects; the method of 

determining the complex quality of investment-construction projects. 

Keywords: investment-construction project, design model of decision-making, 

management solution, quality of investment-construction project, quality of information, 

solution success potential, project success potential. 
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АНОТАЦІЯ 

Балдук Г.П. Моделі і методи прийняття рішень в управлінні інвестиційно-

будівельними проектами – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 
філософії) за фахом 05.13.22 – Управління проектами та програмами. – Одеська 
державна академія будівництва та архітектури, Одеса, 2020.  

Науково-прикладною задачею дослідження є підвищення успішності 
інвестиційно-будівельних проектів через удосконалення існуючих і розробку нових: 

моделей, процесів та методів підтримки прийняття управлінських рішень.  

Основним результатом дисертаційного дослідження є розроблені модель і 
методи прийняття рішень в управлінні інвестиційно-будівельними проектами, що, на 
відміну від вже існуючих моделей та методів, ураховують методологію управління 

проектами, специфіку будівельної галузі та якості інформації, що використовується у 

процесі прийняття рішень. 

Ключові слова: інвестиційно-будівельний проект, проектна модель прийняття 

рішень, управлінське рішення, якість інвестиційно-будівельного проекту, якість 

інформації, потенціал успішності рішення, потенціал успішності проекту. 

АННОТАЦИЯ 

Балдук Г.П. Модели и методы принятия решений в управлении 

инвестиционно-строительными проектами - Квалификационная научная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(доктора философии) по специальности 05.13.22 - Управление проектами и 

программами. - Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 

Одесса, 2020.  

Научно-прикладной задачей исследования является повышение успешности 

инвестиционно-строительных проектов через усовершенствование существующих и 

разработку новых: моделей, процессов и методов поддержки принятия 

управленческих решений. 

Основным результатом исследования является разработаные модель и методы 

принятия решений в управлении инвестиционно-строительными проектами, которые, 
в отличие от существующих моделей и методов, учитывают методологию управления 

проектами, специфику строительной отрасли и качества информации, используемой 

в процессе принятия решений. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, проектная модель принятия 

решений, управленческое решение, качество инвестиционно-строительного проекта, 
качество информации, потенциал успешности решения, потенциал успешности 

проекта. 
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