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Анотація. Постановка проблеми. Впровадження нових вимог до нормування в будівельній галузі,
передбачає зміни методики нормування та віддає перевагу застосуванню параметричного методу. Це може
сприяти можливості застосування в управлінні сучасних підходів, методів і механізмів, технологій,
інноваційних організаційно-технологічних рішень; підвищенню якості та обсягів будівництва, що, у свою
чергу, може прискорити вихід із кризи та розвиток будівельної галузі загалом. Застосування параметричного
методу, окрім певних, зазначених вище переваг, формує нові виклики до ефективності управління в будівельній
галузі, що пояснюється, з одного боку, збільшенням альтернатив можливих управлінських та організаційнотехнологічних рішень; необхідністю ідентифікації переліку та наслідків ризиків для кожної альтернативи;
удосконаленням процедури та процесів прогнозування наслідків кожної з альтернатив; висуванням нових вимог
до інформації, необхідної для прийняття рішень, можливостей її аналізу та інтерпретації. З іншого боку –
застосування такого механізму вибору та відсутність чітких вимог та розпоряджень можуть збільшити витрати
на досягнення заявлених вимог якості та надійності об’єкта будівництва, відповідно підвищити фінансові та
організаційно-технічні ризики. Це створює передумови до застосування інтегрованого управління з
використанням відповідних організаційно-технологічних рішень, що здатні задовольнити як вимогам
менеджменту якості, так і ризик-менеджменту в будівництві. Мета статті – описати та обґрунтувати
можливості застосування механізму вибору організаційно-технологічних рішень, спрямованих на досягнення
параметричних критеріїв як цільових показників управління будівельними процесами, в умовах невизначеності,
з використанням функціональної моделі системно-інтегрованого підходу. Висновок. Обґрунтовано, що для
ефективного керування будівельними процесами в межах інтегрованого підходу в умовах невизначеності
необхідне застосування загальносистемного алгоритмічного механізму, що дозволить забезпечити координацію
функцій керування, їх паралельне та безперервне виконання в межах окремих процесів, вибір та прийняття
рішень у позаштатних ситуаціях за мінімально можливий період часу. Це вимагає відповідності кожного
організаційно-технологічного рішення встановленим критеріям та можливості їх порівняння для вибору
найбільш ефективного, з точки зору нівелювання ризику, досягнення ефективності – стосовно їх вартості; та
критеріїв доцільності, оцінювання впливу на якісні показники, реалізації за часом, компетентності і
технологічної можливості – стосовно їх здатності до реалізації.
Ключові слова: управління будівельними процесами; нормування; параметричний метод; інтегрований
підхід; процесний підхід; ситуаційний підхід; механізм вибору організаційно-технологічних рішень
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Abstract. Problem statement. The introduction of new requirements for rationing in the construction industry
provides for changes in the rationing methodology, through the use of a predominantly parametric method. This
stimulates the use in management of modern approaches, methods and mechanisms, technologies, innovative
organizational and technological solutions to improve the quality and volume of construction, which in turn can
accelerate the recovery from the crisis and the development of the construction industry as a whole.The use of the
parametric method, in addition to the certain advantages indicated above, creates new challenges for the efficiency of
management in the construction industry. On the one hand, there is an increase in the alternatives of possible
managerial and organizational and technological solutions; identification of the list and consequences of risks for each
alternative; improvement of the procedure and processes for predicting the consequences of each of the alternatives;
putting forward new requirements for the information necessary for decision-making, the possibilities of its analysis and
interpretation.On the other hand, the use of such a selection mechanism and the lack of clear requirements and orders
can increase the costs of achieving the declared quality and reliability requirements of the construction object, and
accordingly increase financial and organizational and technological risks. This creates the preconditions for the use of
integrated management with the use of appropriate organizational and technological solutions that can satisfy both the
requirements of quality management and risk management in construction. Purpose of the article − describe and
substantiate the possibility of applying the mechanism for choosing organizational and technological solutions aimed at
achieving parametric criteria as target indicators for managing construction processes in conditions of uncertainty using
a functional model of a system-integrated approach. Conclusion. It has been substantiated that for an effective process
of managing construction processes within an integrated approach, in conditions of uncertainty, it is necessary to use a
system-wide algorithmic mechanism, which will ensure the coordination of control functions, their parallel and
continuous execution within individual processes, the choice and decision-making in emergency situations for a
minimum possible time period.This requires the compliance of each organizational and technological solution with the
established criteria and the possibility of their comparison, in order to select the most effective in terms of leveling risk,
achieving efficiency − in relation to their cost; and criteria for feasibility, assessment of the impact on quality indicators,
implementation in time, competence and technological feasibility − in relation to their ability to implement.
Keywords: construction process management; rationing; parametric method, integrated approach; process
approach; situational approach; a mechanism for choosing organizational and technological solutions

Постановка проблеми. Впровадження
нових вимог до нормування в будівельній
галузі, згідно із Законом України (від 19.10.
2019 р.) «Про внесення змін до ЗУ «Про
будівельні норми» (далі – Закон) щодо
удосконалення нормування у будівництві»
передбачає зміни методики нормування в
будівельній галузі [3]. У світовій практиці
зараз
застосовується
три
методи:
розпорядчий (який був єдиним в Україні до
прийняття Закону), параметричний та
цільовий. Варто зазначити, що у світі, та
тепер в Україні, віддається перевага саме
параметричному методу.
Розпорядчий метод, який до цього часу,
згідно із законодавством, був єдиним
методом в Україні, на відміну від
параметричного та цільового методів, як
зазначає більшість спеціалістів [4; 6; 9], не
надає альтернативи щодо вибору найбільш
ефективних
організаційно-технологічних
рішень і визначає чіткий поелементний опис
об’єкта
нормування,
що
виключає
можливість застосування альтернативних
проектних рішень, конструкцій, матеріалів
тощо, унеможливлює прозоре та швидке

впровадження інноваційних технологій. На
підставі цього методу були розроблені
радянські ДБН, які зараз застаріли, з
урахуванням
існуючих
тенденцій
та
розвитку технологій в будівельній галузі.
Слід
також
зазначити:
методи
нормування,
що
застосовуються
в
розробленні міжнародних та глобальних
стандартів є традиційно розпорядчі. Але
останнім часом проявляється тяжіння
розробників саме до параметричного
підходу нормування. Це пояснюється
необхідністю застосування міжнародних
стандартів як керівних документів, що
визначають
цілі
нормування
та
функціональні вимоги до того чи іншого
об’єкта нормування, і в той же час дають
можливість національним користувачам
міжнародних
стандартів
самостійно
визначати технічні критерії відповідності
об’єкта встановленим вимогам та заявленим
цілям [6].
На нашу думку, це створює передумови
до застосування інтегрованого управління з
використанням відповідних організаційнотехнологічних
рішень,
що
здатні
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задовольняти як вимогам менеджменту
якості, так і ризик-менеджменту в
будівництві. Крім того, реалізація норм
Закону, дозволить спростити процес
розроблення, затвердження та застосування
будівельних
норм,
а
українським
забудовникам
надасть
можливість
застосовувати в управлінні сучасні методи,
технології (в т. ч. BIM-технології),
організаційно-технологічні
рішення
та
новітні підходи; підвищити якість та
збільшити обсяги будівництва [9], що в
перспективі може позитивно вплинути на
вихід із кризи та розвиток будівельної галузі
загалом.
Тобто параметричний метод надає
максимальну
свободу
для
технічної
творчості в будівництві, розширює спектр
управлінських підходів у галузі та
передбачає максимальну гнучкість у системі
прийняття рішень [6].
Застосування параметричного методу,
окрім певних зазначених вище переваг,
формує нові виклики до ефективності
управління в будівельній галузі. З одного
боку, – це збільшення альтернатив
можливих управлінських та організаційнотехнологічних
рішень
(формування
обґрунтованих критеріїв до вибору рішень);
необхідність ідентифікації переліку та
наслідків ризиків для кожної альтернативи;
удосконалення процедури та процесів
прогнозування
наслідків
кожної
з
альтернатив; висування нових вимог до
інформації, необхідної для прийняття
рішень, можливостей її аналізу та
інтерпретації.
З іншого боку – застосування такого
механізму
вибору
організаційнотехнологічних рішень та відсутність чітких
вимог та розпоряджень можуть збільшити
витрати на досягнення заявлених вимог
якості та надійності об’єкта будівництва,
відповідно
підвищити
фінансові
та
організаційно-технічні
ризики
для
забудовника
(виправлення
дефектів,
пов’язане із значними витратами); крім того,
дефекти можуть виникнути вже на стадії
експлуатації,
тому
ризики
можуть
виникнути і в замовника об’єкта, що також

вимагає чіткої координації дій, щодо
контролю
та
оцінювання
якісних
показників, удосконалення вимог до
процедури введення об’єкта в експлуатацію.
Ефективність параметричного підходу
може бути досягнута лише в тому випадку,
якщо він охоплюватиме увесь комплекс
системних
компонентів
технічного
регулювання, а, відповідно, поєднувати
керівні системи в межах загального
інтегрованого управлінського підходу. Крім
того, такі тенденції висувають певні додаткові
вимоги до оптимальності та оптимізації
організаційно-технологічних
рішень
в
будівельних процесах.
Аналіз публікацій. Аналіз наукових
досліджень, спрямованих на: обґрунтування
тенденцій застосування сучасних підходів та
моделей організаційно-технічного розвитку
будівельного виробництва [1]; визначення
особливостей системотвірних факторів
менеджменту в проектах будівництва [7];
дослідження
переваг
застосування
параметричного методу нормування в
будівництві
[11];
обґрунтування
необхідності
створення
інформаційної
моделі об’єкта нормування параметричним
методом [6]; а також наукові праці, щодо:
можливості застосування інтегрованого
управлінського підходу в будівельних
процесах [2; 8; 10], розвитку методів
оцінювання, обґрунтування та вибору
організаційно-технічних
рішень
у
будівництві [4], дозволяє стверджувати про
наявність активного наукового пошуку
механізму
ефективного
управління
будівельними процесами, з урахуванням
сучасних тенденцій та організаційнотехнологічного розвитку будівельної галузі,
змін як у законодавчій сфері регулювання
будівельними процесами, так і вимог щодо
якості, надійності та безпеки об’єктів
будівництва.
З
урахуванням
актуальності
проблематики підвищення ефективності
управлінських
підходів
будівельними
процесами,
поширення
тенденцій
впровадження
новітніх
підходів
та
організаційно-технологічних
рішень,
перспективним на нашу думку, постає
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розроблення
механізму
вибору
організаційно-технологічних рішень на
підґрунті саме інтегрованого підходу
управління будівельними процесами.
Мета статті – описати та обґрунтувати
можливості застосування механізму вибору
організаційно-технічних рішень, спрямованих на досягнення параметричних критеріїв,
як
цільових
показників
керування
будівельними
процесами,
в
умовах
невизначеності,
з
використанням
функціональної
моделі
системноінтегрованого підходу.
Результати досліджень. Дослідження
ефективності існуючих систем управління
[11] вказує на необхідність інтегративного
збалансованого застосування механізмів
процесного та ситуаційного підходів у
керуванні
будівельними
процесами.
Відповідно, одним із найважливіших
завдань керування будівельними процесами
в умовах ризиків постає реалізація
попереджувальних дій, а в разі виникнення
позаштатних ситуацій (або відхилень від
параметричних
показників
якості)
–
застосування ефективних та економічних
способів їх усунення.
Певні проблемні ситуації (дефекти)
можуть бути усунені з найменшими
втратами, якщо приймаються своєчасні та
ефективні
рішення
щодо
вибору
організаційно-технологічного
заходу,
способу
управління
та
забезпечення
необхідними
матеріально-технічними
ресурсами. Це, у свою чергу, передбачає
удосконалення існуючих підходів до
автоматизованого керування проектами,
підвищення
рівня
інформаційної
та
інтелектуальної
підтримки
прийняття
рішень, що також повинно розглядатися в
межах інтегрованого підходу [11].
Передумовами
застосування
саме
інтегрованого управління будівельними
процесами вважаємо:
− необхідність
застосування
імовірнісних методів та моделей прийняття
рішень;
− поєднання дискретно-безперервного
процесу будівництва (виробництва) та
дискретного управління;

− відсутність повної формальної моделі
об’єкта та методів управління (через
значний рівень невизначеності);
− необхідність аналізу значного обсягу
інформації під час прийняття управлінських
рішень;
− значна розмірність задач прийняття
рішень, наявність декількох залежних за
розв’язанням рівнів управління;
− інтенсивна
динаміка
змін
у
будівельній
галузі
(законодавство,
технології, фінанси та ін.);
− вплив
на
процес
випадкових
факторів, часто нечіткий характер задач
прийняття рішень.
У
межах
дослідження
будемо
застосовувати
інтегрований
підхід –
поєднання механізмів вибору організаційнотехнологічних рішень, що дозволять
забезпечити якісні характеристики об’єкта
будівництва, досягнення параметричних
показників процесу будівництва, організації
менеджменту якості (QM) з організаційним
механізмом
прийняття
рішень,
який
враховує фактори невизначеності (ризикменеджмент
(RM))
і
передбачає
ідентифікацію
ризиків,
оцінювання
ймовірностей настання наслідків (втрати)
від ризиків, процедури їх мінімізації тощо.
Механізм
вибору
організаційнотехнологічних
рішень
на
підґрунті
інтегрованого керування
будівельними
процесами
передбачає
застосування
процесного підходу, застосування якого
постає загальною тенденцією розвитку
систем управління, що відображено у
більшості міжнародних стандартів ISO та
дозволяє виконувати завдання синхронізації
в прийнятті рішень, щодо застосування
певного
організаційно-технологічного
заходу
(рішення)
за
величиною
спрямованого впливу та часу реалізації.
Ефективність прийняття рішень у межах
застосування процесного підходу значно
збільшується за рахунок інформаційних та
функціональних залежностей необхідних
операцій та процедур прийняття рішень у
межах виділених процесів. Також наявність
ризиків та фактори невизначеності, через
складність
будівельних
процесів,
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передбачають застосування ситуаційного
підходу – необхідність застосування
механізмів
формування
рішень
у
позаштатних
ситуаціях,
які
були
незапланованими (тобто не враховані в
межах
бюджету),
але
потребують
визначення потенційних наслідків та
вироблення
алгоритмів
дій
щодо
застосування необхідних організаційнотехнологічних рішень, крім того, із
додатковою вимогою – обмеження часу на
прийняття та реалізацію рішення.
Оптимізація
організаційно-технологічних рішень має на меті вибір із можливих
альтернатив
варіанта,
за
якого
з
урахуванням певних умов та вимог до
цільових показників якості, безпеки та
функціональності забезпечується максимальне скорочення термінів виконання робіт
та ефективне використання матеріальнотехнічних ресурсів.
Оптимальність рішень забезпечується на
основі
варіантного
проектування
і
всебічного аналізу альтернатив. Основа
оптимізаційного пошуку полягає у поділі
процесу проектування на етапи, що дає
можливість
аналізувати
організаційнотехнологічні
зв'язки
між
окремими
елементами і проводити порівняння етапних
варіантів між собою, або з базисним
(аналоговим) варіантом на кожному етапі
[8; 10]. При цьому важливим бачиться
визначення критеріїв оптимальності, які
здебільшого індивідуальні для кожного
будівельного об’єкта, з урахуванням
організаційної
структури
будівельної
організації, форми та типу фінансування
тощо.
Відповідно, з позиції оптимальності
організаційно-технологічні рішення можуть
бути визначені як комплекс організаційних,
технічних
і
технологічних
заходів,
реалізація яких дозволить забезпечити
досягнення кінцевого результату – введення
в дію об'єкта у встановлений термін, із
дотриманням цільових рівнів якості,
надійності та функціональності та за умови
забезпечення цільового рівня ефективності
процесу
будівництва
(дотримання

оптимального відношення між прибутком та
витратами).
Досягнення
кінцевого
результату
пов’язане з ризиками, що передбачають, у
разі їх виникнення, додаткові витрати на
усунення
дефектів,
компенсацію
за
порушення терміну здачі об’єкта, і
безпосередньо спричинюють зниження
ефективності, через збільшення розміру
запланованих витрат.
При цьому саме інтегрований підхід до
управління
будівельними
процесами
передбачає врахування усіх ймовірних
перспектив впливу кожного організаційнотехнологічного рішення на встановлені
цільові показники якості, надійності,
функціональності, а головне – ефективності
реалізації проекту та отримання кінцевого
продукту будівництва. В контексті бізнеспроцесів, коли вирішується певна проблема,
інтегрований підхід трактують як підхід, що
дозволяє
врахувати
усі
ймовірні
перспективи, а з інструментальної точки
зору – це найбільш ефективний метод
оцінювання [10; 11].
Таким чином, взаємодія алгоритмічних
механізмів повинна бути спрямована на
досягнення критеріїв системності та
комплексності процесу підтримки вибору
організаційно-технологічного рішення, з
урахуванням детермінованості часу його
реалізації, що також передбачає зниження
рівня невизначеності, пов’язане з ризиками;
шляхом формалізації експертних висновків,
визначення та ранжування параметрів і
критеріїв
вибору,
що
забезпечує
інформаційне та функціональне наповнення
системи.
Виявлення ризику передбачає комплекс
процесів у межах певного організаційнотехнічного рішення за визначений період
часу. Ця величина визначається як наслідок
i-го ризику (втрати) – Li.
Ранжування та аналіз ризиків (Ri) за
рівнем впливу на проект передбачає також
оцінювання його ймовірності (pi), а
очікувана
величина
ризику
використовується
для
визначення
страхового резерву часу (або матеріальнотехнічних ресурсів) [8]:
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Ri = Li ∙ pi.

(1)

виникнення відхилення параметричних
показників; ΩδП – поточний стан об’єкта
управління,
що
потребує
реалізації
організаційно-технічного рішення; Kij(Ωδ) –
критерії (правила) формування станів ΩSi,
Kij(Ωδ)→ΩSi для об’єкта організаційнотехнічного рішення при переході його стану
від j-ї до i-ї ситуації; Le(t) – керівні впливи,
спрямовані на кінцевий стан об’єкта
управління у відповідності з поставленою
метою (параметрами) управління; Ωδе –
множина бажаних альтернативних кінцевих
станів об’єкта управління; φ(ΩδП, Le(t)) –
умови перетворення величин керівного
впливу для переходу об’єкта управління з
поточного
стану
(що
потребує
коригувальних дій) у цільовий (новий) ΩδЦ,
ΩδЦ = φ(ΩδП, Le(t)).
Застосування ситуаційного підходу
дозволяє розподілити стан елементарних
об’єктів управління, на які націлені
організаційно-технологічні рішення, на
множину ситуацій, на рівні яких і
реалізується процес прийняття рішення за
рахунок вибору послідовності зміни стану
об’єкта (ситуацій), або траєкторії руху
розвитку об’єкта управління у відповідності
із встановленими цільовими параметрами.
Процесний підхід буде передбачати
застосування алгоритму дій переходу
об’єкта управління з поточного стану до
цільового.
Ймовірність
отримання
цільових
параметрів об’єкта управління в цільовому
стані постає критерієм якості вибору та
процесу
реалізації
організаційнотехнологічного рішення і відповідно
сукупності операцій та ланцюга усіх
процесів
щодо
отримання
цільових
параметрів будівельного процесу.
Схематично ланцюг процесів реалізації
організаційно-технічних рішень, спрямованих на досягнення цільових (якісних)
показників та усунення наслідків ризиків
(дефектів,
втрат),
розглядається
як
послідовність
функціональних
блоків
окремих процесів (вузлів) та передбачає
перетворення параметрів керівного впливу,
які визначаються розміром витрачених
матеріально-технічних ресурсів на цільовий

Поєднання
дискретного
процесу
управління та дискретно-безперервного
виробництва у будівництві на множині
різнорідних
параметрів,
складна
визначеність оцінки імовірного стану
об’єкта, складність вибору із множини
альтернативних способів прийняття рішень,
в умовах невизначеності (ризиків), потребує
побудови ситуаційних моделей у межах
ситуаційного
підходу,
що
дозволяє
квантувати (розбивати діапазон відлікових
значень на кінцеве число рівнів і округляти
ці значення до одного з двох найближчих до
них рівнів) потоки керівних впливів за
часом та розміром впливу. Це дає
можливість подати ситуаційну модель у
термінології прийнятої сигнатури, в якій
використано за основу [8]:
,

(2)

де O =
– сукупність об’єктів
організаційно-технічних рішень; Ood –
множина процесів організаційно-технічних
рішень; Oep – множина підпроцесів
(процедур)
у
межах
організаційнотехнічного рішення; Ω = <О1 × О2 × О3 ….×
Оn> – простір стану системи управління, n –
кількість об’єктів організаційно-технічних
рішень; Ωδ – множина допустимих станів
об’єкта управління (у відповідності з
визначеними критеріями оптимальності
прийняття рішень), Ωδ ∩ Ω; Ks(Ω) –
обмеження стану об’єкта управління,
Ks(Ω)→ Ωδ;Kt(Ωδ) – критерії переходу
об’єкта організаційно-технічного рішення в
просторі станів (вибір траєкторії руху):
Ωδ1= Kt(Ωδ2), де Ωδ1, Ωδ2 – стан об’єкта в
процесі переходу (впливу організаційнотехнічного рішення на об’єкт).
Відповідно і-ту ситуацію виникнення
відхилення параметричних показників Si,
яка
потребує
коригування,
шляхом
реалізації певного організаційно-технічного
рішення, можна подати у вигляді функції:
(3)
де ΩSi – множина параметрів стану системи
управління, що відповідають ситуації (Si)
12
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стан об’єкта управління: ΩδЦ= φ(ΩδП, Le(t))
(рис. 1, 2) [8].

алгоритмічного механізму, що дозволить
забезпечити
координацію
функцій
управління, їх паралельне та безперервне
виконання в межах окремих процесів, вибір
та прийняття рішень у позаштатних
ситуаціях за мінімально можливий період
часу.
Це вимагає відповідності кожного
організаційно-технологічного
рішення
встановленим критеріям та можливості їх
порівняння, з метою вибору найбільш
ефективного з точки зору нівелювання
ризику, досягнення ефективності – стосовно
їх вартості; та критеріям доцільності,
оцінювання впливу на якісні показники,
реалізації за часом, компетентності і
технологічної можливості – стосовно їх
здатності до реалізації.
Відповідно
функціональна
модель
системно-інтегрованого підходу вибору
організаційно-технологічних
рішень,
спрямованих на досягнення параметричних
критеріїв
як
цільових
показників
управління будівельними процесами в
умовах невизначеності, визначає спосіб
структурування процесів управління на
підставі ситуаційної моделі та алгоритму
процесів підтримки прийнятих рішень
(щодо
вибору
найбільш
доцільного
організаційно-технологічного рішення за
заданими параметрами).

Зовнішнє середовище

Множина керуючих
впливів

External environment

Ее

Management impact

Mi

Множина вхідних
параметрів
input parameters

Pi

Окремий під процес
перетворення керуючого
впливу – Функціональний блок
Oep

Множина
вихідних
параметрів
Outgoing parameters

Po

Множина параметрів реалізації
організаційно – технічного рішення
implementation parameters

IMp

Рис. 1. Схема функціонального блока окремого
підпроцесу керівного впливу
організаційно-технічного рішення
Mi

Ее
Mi 01

Mi0n

Mi0i

Pi
Pi 01

Po01

Oep 1

Pi 0i

Poi0

Oep і
Miin
Pi 0n

……………

……

Pon0

Oep n
IMp01

Po

IMp0i
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Рис. 2. Узагальнена схема структури процесу
керівного впливу організаційно-технічного рішення,
на підставі [8]

Висновок. Обґрунтовано, що для
ефективного
керування
будівельними
процесами в межах інтегрованого підходу, в
умовах
невизначеності,
необхідне
застосування
загальносистемного
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