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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВНИЦТВА 
ОБ’ЄКТІВ 

Мета. В статті поставлено за мету проаналізувати методи і моделі, що обґрунтовують організаційно-
технологічні рішення будівництва об’єктів, зокрема, мостів і транспортних тунелів. Методика. Нормативна 
документація, яка використовується в даний час, має цілий ряд недоліків, обумовлених недосконалістю ін-
формації, вільністю форми представлення даних, до того ж практично не враховує вимог автоматизації. В 
сучасних умовах будівництва об’єктів на оптимальність організаційно-технологічних рішень впливають 
різні фактори, частина яких є причинами виникнення ризику, а друга виникає в якості заходів, які знижують 
вплив ризику. Ці обставини зумовлюють необхідність розробки ефективної системи яка мінімізує їх вплив 
на вибір оптимального варіанту організаційно-технологічних рішень. Це дозволяє мінімізувати строки и 
вартість будівництва при заданій якості будівельно-монтажних робіт з урахуванням вибраних методів орга-
нізації и технології виробництва будівельно-монтажних робіт. Результати. Створено сучасну імітаційну 
модель на основі системотехнічних принципів, яка дозволить створити оптимальні умови розв’язання скла-
дних питань надійності організаційно-технологічних рішень при будівництві об’єктів, зокрема, мостів і тра-
нспортних тунелів. Наукова новизна. Доведено, що в умовах ринкових відносин оптимальність організа-
ційно-технологічних рішень може бути досягнута лише при врахуванні ризиків, що виникають у зв’язку зі 
змінами в організаційно-технологічному середовищі функціонування проектних і будівельних організацій та 
інших учасників інвестиційно-будівельної діяльності. Практична значимість. Розроблено метод імітацій-
ного моделювання, який створює додаткову можливість при оцінці ризику за рахунок того, що робить мож-
ливим появу випадкових сценаріїв. 
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Вступ 

Будівельний процес починається з підготов-
ки до будівництва, включає етапи виконання 
комплексів технологічно закінчених робіт при 
будівництві будівель і споруд, процеси забез-
печення фінансами, матеріальними ресурсами, 
технологічним обладнанням, транспортом та 
будівельними машинами, забезпечення якості 
будівельної продукції з урахуванням вимог 
екології, пожежної безпеки тощо. 

Цей процес передбачає управління, завдання 
якого – при мінімальних затратах ресурсів дося-
гти високих техніко-економічних результатів. 
При цьому особливе значення має планування 
організаційно-технологічних заходів, що визна-
чають порядок фінансування та забезпечення 

будівництва матеріальними і трудовими ресур-
сами, розробка відповідних проектних завдань 
та документації, що визначає організаційно-
технічні умови діяльності всіх підрозділів буді-
вельної організації – умови, які необхідні для 
раціонального використання матеріально-
технічних, фінансових і трудових ресурсів і сво-
єчасного завершення будівельних робіт. 

Одним з основних документів організацій-
но-технологічної документації – проект органі-
зації будівництва, який, як правило, являє со-
бою окремий розділ проектної документації, 
що обґрунтовує затверджений варіант розподі-
лу капіталовкладень, загальну тривалість буді-
вництва об’єкта, найбільш ефективні методи 
виконання будівельно-монтажних робіт, вста-
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новлює порядок і строки виконання запланова-
них обсягів та введення об’єкта в експлуатацію. 

Мета 

Нормативна документація, яка використову-
ється в даний час, має цілий ряд недоліків, 
обумовлених недосконалістю інформації, віль-
ністю форми представлення даних, до того ж 
практично не враховує вимог автоматизації. 
Все це відображається на якість організаційно-
технологічної документації – на ступінь її від-
повідності проектним завданням, технічним 
умовам, нормам, стандартам, інструкціям. Ви-
вчення оточення будівельних проектів має ве-
лике значення для налагодження ефективних 
комунікацій в регіонах здійснення проектів і в 
ухваленні рішень з урахуванням дії дестабілі-
зуючих чинників, що впливають на процес реа-
лізації проектів. 

Методика 

Існуючі численні показники прогресивності, 
такі як технологічність, збірність, індустріаль-
ність і так далі, характеризують лише окремі 
підсистеми об’єкту, тоді як взаємозв’язки усіх 
підсистем визначають загальну ефективність 
об’єкта як системи в цілому.  

У результаті техніко-економічних оцінок 
рішення, прийнятні технічно і економічно для 
однієї підсистеми, виявляються неефективними 
для іншої підсистеми або системи в цілому [1-
4]. 

Серед існуючих методів оцінки реалізації 
будівельного проекту інтерес представляє оцін-
ка за критеріями. В процесі функціонування 
систем з’являється потреба вибирати з безлічі 
варіантів ефективніші, такі, що призводять до 
оптимального рішення, тому виникає необхід-
ність розробки методів оцінки за критерієм оп-
тимальності (рис. 1). 

Аналіз наукової літератури [1-14] дозволяє 
зробити висновок і про те, що низька якість ор-
ганізаційно-технологічної документації обумо-
влена не тільки недоліками нормативних доку-
ментів, але і відсутністю комплексних моделей 
обґрунтування і вибору організаційно-
технологічних рішень при розробці проектів 
організації будівництва та виробництва робіт. В 
результаті в проектах не визначаються взає-
мозв’язки між технологічними комплексами 

робіт і не приймаються до уваги: можливість 
впливати на об’ємно-планувальні і конструкти-
вні рішення в проектно-кошторисної докумен-
тації; стохастичний характер будівельного про-
цесу; необхідність відповідності структури аг-
регованих робіт реальній структурі спеціалізо-
ваних потоків, розрахунок потужностей 
підрядної організації; ступінь відповідності 
плану будівельно-монтажних робіт і потужнос-
ті будівельних організацій та підприємств буді-
ндустрії і т. п. 

 
Рис. 1. Методи оцінки прийняття оптимальних  

рішень за критеріями 

Відсутність комплексних моделей обґрунту-
вання і вибору організаційно-технологічних 
рішень дозволяє забезпечити динамічну ув’язку 
проектних рішень з планами, графіками, що 
відображають хід будівництва, спадкоємність 
організаційно-технологічних рішень проекту 
організації будівництва і типових технологіч-
них карт [5-8]. 

Результати 

В науковій і технічній літературі більшість 
робіт за останні роки присвячено методам оп-
тимізації організаційно-технологічних рішень 
при розробці календарних планів і графіків у 
складі проектів. 
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Обґрунтування організаційно-технологічних 

рішень проводиться, в основному, з використан-
ням методів сітьового планування і управління в 
поєднанні з евристичними алгоритмами: напра-
вленого перебору варіантів за заданими критері-
ями, а також методів лінійного програмування 
(симплекс-методу, методу потенціалів, угорсь-
кого методу, методу «північно-західного кута»). 
Однак їх використання не дозволяє враховувати 
багатьох факторів при обґрунтуванні організа-
ційно-технологічних рішень, особливо ступінь 
ризиків при оптимальних організаційно-
технологічних рішеннях, із-за невизначеностей, 
які виникають в умовах ринку. 

За останні десятиліття виконано ряд науко-
вих досліджень, в яких розроблені рекомендації 
щодо застосування комплексних методів, які 
дозволяють врахувати сучасні вимоги до моде-
лей і методів. У них намічені шляхи врахування 

ризиків при обґрунтуванні і виборі організацій-
но-технологічних рішень, що дозволяють враху-
вати фактори, що викликають появу ризиків, і 
вплив різних заходів на ступінь їх зниження. А 
так само досліджено проблеми, пов’язані з 
впливом різних видів ризиків (економічних, фі-
нансових, технологічних, комерційних та інших) 
на стан систем і обґрунтування рішень. 

Аналіз цих праць підтверджує висновок про 
те, що без урахування ризику неможливо отри-
мати раціональні організаційно-технологічні 
рішення. 

Узагальнена оцінка необхідної відповідності 
цих моделей і методів обґрунтування і вибору 
організаційно-технологічних рішень вимогам 
обліку ризику і іншим вимогам пропонується в 
табл. 1 (у якій прийняті такі позначення: НВ – не 
відповідає вимогам; ЧВ – частково відповідає 
вимогам; ПВ – повністю відповідає вимогам). 

Таблиця 1  

Аналіз і оцінки відповідності існуючих методів і моделей вимогам обґрунтування та вибору  
організаційно-технологічних рішень 

№ 
з/п Вимоги 

Оцінка відповідності сучасних вимог при розробці 

бізнес-
планів 

тендерної  
документації 

ПОБ ПВР 
управління 

документації 

Загальні вимоги 

1 Оптимізація розподілу однорідних ре-
сурсів по горизонталі та вертикалі ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ПВ 

2 

Облік багатоваріантності ти вибір оп-
тимального варіанту по розподілу од-
ного або де кілька видів обмежених та 
необмежених ресурсів 

ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ПВ 

3 
Ув’язка всіх видів ресурсів та робіт в 
часі та просторі на кожному об’єкті або 
комплексі об’єктів 

ЧВ ЧВ ЧВ ПВ ПВ 

4 Досягнення мінімального строку будів-
ництва ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ПВ 

5 Досягнення мінімізації витрат викорис-
тання ресурсів при зведенні об’єктів 
будівництва 

ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ПВ 

6 Можливість використання реальних 
норм с врахуванням умов будівництва 
та кваліфікаційного складу будівельни-
ків 

ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ПВ 

7 Можливість отримання організаційно-
технологічної документації в автомати-
чному та діалоговому режимі. 

ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ ЧВ 
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Закінчення таблиці  1  

Спеціальні вимоги в умовах ринку 

1 Облік впливу на оптимальність ОТР, 
причини виникнення ризику на основі 
ринкових відношень 

НВ НВ НВ НВ ЧВ 

2 Облік впливу різноманітних заходів з 
зниження ризику на оптимальність ОТР 
для кожного його рівня 

НВ НВ НВ НВ НВ 

3 Облік впливу системи взаємодії корис-
тувача АРМ-ОТР в процесі обґрунту-
вання і вибору ОТР 

НВ НВ НВ НВ НВ 

4 Можливість комплексної оцінки и ви-
бору ОТР з урахуванням ризику на ос-
нові існуючих та розроблених методів і 
моделей 

НВ НВ НВ НВ НВ 

 
На жаль, проведений аналіз показав, що ро-

зроблені моделі не пов’язані як між собою, так і 
з існуючими моделями ні за параметрами, ні за 
критеріями оцінки ефективності. 

Отже, необхідно розробляти моделі і мето-
ди, що враховують вплив ризиків на обґрунту-
вання і вибір організаційно-технологічних рі-
шень, вносити в них корективи, які дозволяли б 
здійснювати «входи» і «виходи» при ув’язці їх 
з моделями управління ризиками, зокрема, при 
будівництві будинків. 

Найбільш широке поширення одержали ме-
тоди: аналітичний, алгоритмічний, статистич-
ний, імітаційного моделювання [5-7]. 

Наукова новизна та практична значимість 
Імітаційне моделювання по методу Монте-

Карло дозволяє побудувати математичну мо-
дель продукту з невизначеними значеннями 
параметрів, і, знаючи ймовірнісні розподіли 
параметрів продукту, а також зв’язок між змі-
нами параметрів (кореляцію) отримати розпо-
діл результатів критерію. 

Метод імітаційного моделювання створює 
додаткову можливість при оцінці ризику за ра-
хунок того, що робить можливим створення 
випадкових сценаріїв. 

Застосування аналізу ризику використовує 
багатство інформації, будь вона у формі 
об’єктивних даних чи оцінок експертів, для кі-
лькісного опису невизначеності, яка існує у ві-
дношенні основних змінних проекту, для об-
ґрунтованих розрахунків можливого впливу 

невизначеності на ефективність інвестиційного 
проекту. 

Результат аналізу ризику виражається не 
яким-небудь єдиним значенням, а у вигляді 
імовірнісного розподілу всіх можливих значень 
цього показника. Імітаційне моделювання – це 
процедура, за допомогою якої математична мо-
дель визначення будь-якого фінансового показ-
ника піддається ряду імітаційних прогонів за 
допомогою програмного комплексу. 

В ході процесу імітації будуються послідов-
ні сценарії з використанням вихідних даних, які 
за змістом проекту є невизначеними, і тому в 
процесі аналізу покладаються випадковими ве-
личинами. Процес імітації здійснюється таким 
чином, щоб випадковий вибір значень з певних 
імовірнісних розподілів не порушував існуван-
ня відомих або передбачуваних відносин коре-
ляції серед змінних. Результати імітації збира-
ються і аналізуються статистично, з тим, щоб 
оцінити міру ризику. Отже, потенційний інвес-
тор, з допомогою методу «MONTE» буде за-
безпечений повним набором даних, що харак-
теризують ризик проекту. На цій основі він 
зможе прийняти зважене рішення про надання 
коштів. 

Висновки 

По-перше, в умовах ринкових відносин оп-
тимальність організаційно-технологічних рі-
шень може бути досягнута лише при врахуван-
ні ризиків, що виникають у зв’язку зі змінами в 
організаційно-технологічному середовищі фун-
кціонування проектних і будівельних організа-
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цій та інших учасників інвестиційно-
будівельної діяльності. По-друге, аналіз засто-
совуваних моделей і методів обґрунтування і 
вибору організаційно-технологічних рішень 
показує, що вони не в повній мірі відповідають 
сучасним вимогам. 

По-третє, обґрунтування і вибір організа-
ційно-технологічних рішень в будівництві не-
обхідно здійснювати на основі загальної іміта-
ційної моделі, що містить моделі і методи оп-
тимізації організаційно-технологічних рішень і 
модель управління ризиками, яка дозволяє ви-
значати не лише якісні, але й кількісні парамет-
ри ризиків і здійснювати коригування прийня-
тих рішень. 
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Цель. В статье поставлена цель проанализировать методы и модели, которые обосновывают организа-
ционно-технологические решения строительства объектов, в частности, мостов и транспортных тоннелей. 
Методика. Нормативная документация, которая используется в настоящее время, имеет целый ряд недо-
статков, обусловленных несовершенством информации, произвольностью формы представления данных, к 
тому же практически не учитывает требований автоматизации. В современных условиях строительства объ-
ектов на оптимальность организационно-технологических решений влияют различные факторы, часть кото-
рых являются причинами возникновения риска, а вторая возникает в качестве мер снижающих влияние рис-
ка. Эти обстоятельства обусловливают необходимость разработки эффективной системы, которая миними-
зирует их влияние на выбор оптимального варианта организационно-технологических решений. Это позво-
ляет минимизировать сроки и стоимость строительства при заданной качества строительно-монтажных 
работ с учетом выбранных методов организации и технологии производства строительно-монтажных работ. 
Результаты. Создание современной имитационной модели на основе системотехнических принципов, ко-
торая позволит создать оптимальные условия решения сложных вопросов надежности организационно-
технологических решений при строительстве объектов, в частности, мостов и транспортных тоннелей. 
Научная новизна. Доказано, что в условиях рыночных отношений оптимальность организационно-
технологических решений может быть достигнуто лишь при учете рисков, возникающих в связи с измене-
ниями в организационно-технологической среде функционирования проектных и строительных организаций 
и других участников инвестиционно-строительной деятельности. Практическая значимость. Разработан 
метод имитационного моделирования, который создает дополнительную возможность при оценке риска за 
счет того, что делает возможным появление случайных сценариев. 

Ключевые слова: организационно-технологические решения; имитационная модель; системотехника; 
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ANALYSIS OF EXISTING METHODS AND MODELS WHEN 
RATIONALE OF ORGANIZATIONAL-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
OF CONSTRUCTION OBJECTS 

Purpose. A purpose to analyses methods and models, which ground the organization and technology decisions 
of building of objects, in particular, bridges and transporting tunnels, is put in the article. Methodology. A norma-
tive document which is used presently has whole row failings, conditioned by imperfection of information, arbitrari-
ness of form of presentation of information, besides practically does not take into account the requirements of auto-
mation. In modern conditions of construction on the optimality of organizational and technological solutions to a 
variety of factors, some of which are the causes of risk, and the second arises as measures to reduce the impact of 
the risk. These circumstances require the development of an effective system that minimizes their impact on the se-
lection of optimal organizational and technological solutions. To minimize the time and cost of construction for a 
given quality of construction works based on the selected methods of organization and technology of production of 
construction works. Findings. The creation of modern simulation models based on engineering principles that will 
allow to create optimal conditions to address the complex issues of the reliability of organizational and technological 
solutions in the construction of objects, in particular, bridges and transporting tunnels. Originality. Has been proved 
in the conditions of market relations the optimality of organizational and technological solutions can only be 
achieved at the account of risks arising from changes in the organizational and technological environment of project 
and construction organizations and other participants of investment and construction activities. Practical value. A 
simulation technique, which creates additional possibility at estimation of risk due to that does possible appearance 
of casual scenarios, has developed. 

Keywords: organizational and technological solution; simulation model; systems engineering; risk 
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