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proach to cost determination has been suggested.  
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У статті розглянуто та узагальнено види та задачі календарного планування, що обумовлено 

пошуком найбільш ефективної моделі управління ланцюгами поставок виробництва; проаналізова-
но сучасні методи календарного планування та перспективи їх застосування підприємствами; об-
ґрунтовано необхідність використання підприємствами автоматизованих систем управління ви-
робництвом, наведено найбільш вживані на сьогодні автоматизовані системи управління; розгля-
нуто негативні фактори зовнішнього середовища, що впливають на календарне планування та 
управління ланцюгами поставок (на прикладі будівельної галузі). 

Ключові слова: календарне планування, методи календарного планування, управління ланцю-
гами поставок 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Календарне планування є невід’ємним 
елементом апріорного аналізу, організації та 
управління виробництвом підприємств будівель-
ної галузі на всіх його етапах і рівнях. Запланова-
ний хід будівництва можливий лише тоді, коли 
завчасно продумано, в якій послідовності вести-
муться роботи, яка кількість ресурсів необхідна 
для кожного процесу, етапу, часового відрізку 
тощо. Недооцінка цього спричиняє неузгодже-
ність дій, збої в роботі будівельного підприємст-
ва, затягування термінів і дорожчання будівницт-
ва. Очевидно, що мінлива обстановка на будів-
ництві може потребувати істотного корегування 
такого плану, проте при будь-яких ситуаціях кері-
вник повинен чітко уявляти, що потрібно робити 
найближчі дні, тижні, місяці. Таким чином, актуа-
льним є дослідження можливостей підвищення 
ефективності підсистем календарного плануван-
ня та управління ланцюгами поставок будівель-
ного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями питань календарного планування 
та управління ланцюгами поставок будівництва 
займалися багато дослідників. Роботи В.І. Бабіча, 
Т.Л. Симанкіної,М.М. Малкіна, І.Д. Павлова, Р.Б. 
Тяна, В.І. Батурина, Т.Н. Цая, В.М. Кірноса, С.А. 
Ушацького, П.П. Олейника, Є.П. Уварова, В.І. 
Доненко, О.М. Лівінського, Л.М. Шутенка, В.О. 
Воропаєва, В.О. Поколенка, Л.Н. Драгуна, допо-
могли визначити сучасні тенденції розвитку та 

переваги застосування новітніх підходів у кален-
дарному плануванні будівництва. Але в дослі-
дженнях недостатньо уваги приділено контролю 
над дотриманням календарного плану та заходів 
з управління ланцюгами поставок при реалізації 
проектів підприємствами будівельної галузі. Ви-
значення сутності, аналіз видів та методів вирі-
шення задач календарного планування сприяти-
ме чіткому контролю заходів з управління ланцю-
гами поставок та реалізації проектів, що знахо-
дяться у портфелі замовлень будівельних під-
приємств, в строк на кожному етапі. 

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є аналіз видів та задач підсистем кален-
дарного планування та управління ланцюгами 
поставок будівництва, огляд та аналіз методів, за 
допомогою яких вони здійснюється. 

Для цього необхідно вирішити наступні зада-
чі: 

 визначення змісту, сутності, задач та при-
значення підсистем, що аналізуються; 

 аналіз сучасного стану відповідних мето-
дів та моделей; 

 аналіз застосування проаналізованих ме-
тодів та моделей будівельними підприємствами. 

Основний матеріал. Календарне плануван-
ня (КП) та планування системи управління лан-
цюгами поставок (УЛП) завершують загальний 
процес внутрішньовиробничого планування на 
підприємстві та становлять систему заходів, 
спрямованих на конкретизацію стратегічного і 
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тактичного (поточного) планів у часі та просторі. 
Сформована на кожному етапі планування виро-
бнича програма підприємства повинна бути де-
талізована у часі та доведена до конкретних ви-
робничих підрозділів на етапах КП та УЛП, вико-
навчий характер яких полягає в подальшій конк-

ретизації плану виробництва у вигляді завдань у 
натуральній кількості на коротші відрізки часу й 
за конкретними виконавцями: цехами, ділянками 
та робочими місцями [1]. На рис. 1 наведено ре-
сурси будівельного підприємства, якими оперу-
ють при КП та УЛП. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 – Потужності, які скеровують підсистеми календарного планування  
та управління ланцюгами поставок будівельного підприємства. 

 

Метою КП та УЛП при розробці проекту є: 
обґрунтування заданої або виявлення ресурсно-
можливої тривалості будівельно-інвестиційного 
проекту; визначення загальних строків та вве-
дення окремих частин комплексу, а також строків 
виконання окремих основних робіт; визначення 
розмірів капітальних вкладень і обсягів робіт в 
окремі календарні періоди здійснення будівницт-

ва; визначення термінів поставки основних конс-
трукцій, матеріалів і устаткування для споруджу-
ваних будинків; визначення необхідної кількості і 
термінів використання будівельних кадрів і осно-
вних видів будівельної техніки [2]. Всі ці фактори 
визначають та узгоджують учасники проекту (див. 
рис. 2). 

 

Рис. 2. Учасники будівельно-інвестиційного проекту 
 

Основна задача КП та УЛП полягає в скла-
данні таких розкладів, які задовольняють всі об-
меження, що відображають в технологічних мо-
делях будівництва - взаємозв’язку, терміни інтен-
сивності ведення робіт, а також раціональний 
порядок використання ресурсів. 

Якщо заздалегідь сформульовано критерій 
якості плану (скажімо, мінімальна тривалість зве-
дення об'єкта або максимальна рівномірність 
використання ресурсів), то, безумовно, найкра-
щим вважається план, оптимальний за цим кри-
терієм. Вирішення задач планування на основі 
таких технологічних моделей, які враховують 
потреби в конкретних ресурсах, одночасно до-
зволяє найбільш ефективно розподілити ці ре-

сурси на окремих об'єктах, а також по будівель-
ному підприємству в цілому. 

При організації, плануванні і управлінні буді-
вельними підприємствами використовуються всі 
види моделей, але найбільш широко застосову-
ються графічні: лінійний календарний графік, 
циклограма, сітьовий графік у формі графа, а 
також табличні, матричні відображення [3]. 

Лінійний графік (графік Ганта) - забезпечує 
можливість оптимізації процесів (робіт) по найрі-
зноманітнішим критеріями, в тому числі по рівно-
мірності використання робочої сили, механізмів, 
будівельних матеріалів і т.д. Перевагою лінійних 
графіків є також їх наочність і простота. Недолі-
ком лінійних графіків є складність при порушенні 

КП та УЛП 

Фахівці Фінанси Матеріал Машини, 
механізми 

Інструмент 

Об’єктбудівництва 

Генпідрядник Інвестор 

Постачальник Замовник 

КП та УЛП 
будівництва 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Економіка і менеджмент», випуск 4 (55), 2013 

101 
 

первісних термінів робіт або зміні умов їх вико-
нання. Ці недоліки усуваються при іншій формі 
планування – сітьових графіках, коригування яких 
проводиться як на етапі їх складання, так і 
управління виробництвом. Воно полягає в опти-

мізації робіт за часом та за ресурсами (зокрема 
робочою силою). [4]. Модель плану у вигляді цик-
лограми зручна при зведенні однотипних буді-
вель, так як дає можливість наочно відобразити 
розвиток потоку в часі і в просторі. [5]. 

 

 

Рис. 3. – Графічні форми відображення результатів КП та УЛП підприємствами будівельної галузі 
 

Існує кілька способів розробки розкладів, їх 
може бути як мінімум два: 

1. Метод «від кошторисів» - при цьому роз-
клад формується з кошторису. Такий проект мо-
же бути вельми докладним, але при цьому не 
зовсім зручним при відстеженні прогресу. 

2. Метод «від технології» полягає в тому, що 
розклад робиться «з нуля», причому має значен-
ня тільки технологія виробництва, а дискретність 
вибирається виходячи з розумної кінцівки опера-
цій [6]. 

З математичної точки зору задача плануван-
ня являє собою складне комбінаторне завдання, 
що має безліч рішень, серед яких необхідно 
знайти рішення, оптимальне в сенсі деякого кри-
терію. Ця задача може бути вирішена точно або 
приблизно, у відповідності з цим і методи її вирі-
шення діляться на точні й наближені [7].  

Точні методи, які використовуються при КП 
та УЛП: лінійне програмування; нелінійне про-
грамування; динамічне програмування; теорія 

ігор; теорія масового обслуговування; математи-
чний аналіз (метод критичного шляху, метод 
графічної оцінки й аналізу, метод оцінки і аналізу 
проекту); стиснення тривалості (стиснення на 
злом; швидке відстежування). 

Евристичні методи КП та УЛП будівництва: 
теорія розкладів; генетичний алгоритм; метод 
гілок і границь; метод частин; метод комбінування 
евристик [8]. 

Метод лінійного програмування використо-
вується для оптимізації планів УЛП, планування 
залучення ресурсів, встановлення черговості 
зведення об'єктів, вирішення деяких вартісних 
завдань планування. Однак у більшості випадків 
при складанні планів будівництва, як правило, 
доводиться орієнтуватися на евристичні методи. 
Точні математичні методи важливі також для 
забезпечення належної спрямованості та оцінки 
якості численних евристичних алгоритмів, що 
розробляються для отримання прийнятних рі-
шень. Деякі евристичні підходи, в свою чергу, 
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можна використовувати при конструюванні точ-
них рішень. Евристичні методи будуються на 
використанні подібності, аналогії та неповної 
індукції. Використовуючи евристичні методи мож-
на вирішити найбільш важливі завдання форму-
вання перспективних, річних і оперативних планів 
(насамперед календарних) з урахуванням тих чи 
інших ресурсних обмежень і (або) вимог до раці-
онального використання ресурсів. 

Створено ряд ефективних евристичних ме-
тодів планування з раціональним використанням 
ресурсів. Найбільш ефективно ці алгоритми реа-
лізуються в автоматизованих системах управлін-
ня, ще їх називають системами управління прое-
ктами. Але використання даних алгоритмів пов'я-
зане з рядом труднощів: 

- потрібна велика і трудомістка робота зі 
збору та підготовки вихідних даних; 

-  не завжди вдається повною мірою відо-
бразити в економіко-технологічних моделях реа-
льно існуючі взаємозв'язки робіт комплексу;  

- недостатні можливості активного втру-
чання керівників у хід обчислень, здійснюваних 
ЕОМ. 

В даний час розроблено методи багатооб'єк-
тного планування з раціональним розподілом 
ресурсів і підготовки відповідних вихідних даних. 
Особливістю цих методів є реалізація прогресив-
ного модульного принципу з таким розрахунком, 
щоб з безлічі стандартних модулів, призначених 
для рішення в різних постановках задач підготов-
ки вихідної інформації, оптимізації, складання 
вихідних документів календарного плану і ряду 
інших, формувати в складі конкретних системах 
управління найбільш раціональні моделі та про-
грамні комплекси. Велика увага приділяється 
раціоналізації та автоматизації підготовки почат-
кових даних на основі широкого використання 
типових моделей [9]. 

Отже, враховуючи обсяги будівництва, пото-
ки інформації, множинність учасників інвестицій-
ного процесу, використання програм КП та УЛП 
підприємствами будівельної галузі має широкі 
перспективи. На сьогодні в КП та УЛП проектів 
будівельної галузі найбільш використовуються 
такі програмні засоби управління проектами як 
Microsoft Project, Open Plan, Suretrak, Primavera 
Project Planner, Spider Project. 

 

 

Рис. 4 – Найбільш значущі негативні фактори зовнішнього середовища підсистем КП та УЛП. 
 

Однак в процесі КП та УЛП будівельного під-
приємства неможливо врахувати мінливість зов-
нішніх факторів. Важливою проблемою КП та 
УЛП є неможливість гнучко протистояти зовніш-
нім збуренням та відповідним чином їх передба-
чити і врахувати (див. рис. 4). І, на жаль, при та-
кому різноманітті методів та сучасному програм-
ному забезпеченні КА та УЛП будівельного виро-
бництва, випадки відхилення реалізації проекту 
від запланованого є більш правилом ніж винят-
ком.  

Висновки з даного дослідження і перспе-
ктиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Знаходження оптимального способу реаліза-
ції проекту в часі при максимально ефективному 
використанні ресурсів є ключовими факторами 
успіху, а при зростаючій з кожним днем конкурен-
ції - гарантом виживання підприємства. Тому 

сучасному будівельному підприємству необхідно 
постійно вдосконалювати та поглиблювати знан-
ня сутності, видів та методів КП і УЛП, щоб, ком-
бінуючи точні та наближені методи, отримувати 
найбільш оптимальні результати рішення поста-
влених задач та здійснювати контроль дотриман-
ня планів діяльності на кожному етапі розвитку. 
Для цього необхідна наявність інформаційних 
технологій та новітнього спеціалізованого про-
грамного забезпечення і високоосвіченого креа-
тивного персоналу. Але навіть за таких умов не-
має стовідсоткової гарантії, що оптимальний ва-
ріант буде без відхилень реалізовано на практи-
ці. Пошуку причин відхилень та збоїв при реалі-
зації розроблених плану та методів їх запобіган-
ню та усуненню і повинні бути присвячені пода-
льші дослідження. 
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В статье рассмотрены и обобщены виды и задачи календарного планирования, что обуслов-

лено поиском наиболее эффективной модели управления цепями поставок производства; проана-
лизированы современные методы календарного планирования и перспективы их применения пред-
приятиями; обоснована необходимость использования предприятиями автоматизированных сис-
тем управления производством, приведены наиболее применяемые на сегодня автоматизирован-
ные системы управления; рассмотрены негативные факторы внешней среды, влияющие на ка-
лендарное планирование и управление цепями поставок (на примере строительной отрасли). 

Ключевые слова: календарное планирование, методы календарного планирования, управле-
ние цепями поставок 

 
In the article are dedicatedand summarizes the types and the scheduling problem that is caused by 

searching for the most effective model of supply chain production; modern methods of scheduling and the 
prospects for their use by enterprises are analyzed; the necessity of the business use of automated produc-
tion control system is determined, the most used today automated control systems are considered; environ-
mental factors with negative influence on scheduling and supply chain management subsystems are viewed 
(for the construction industry). 

Keywords: scheduling, methods of scheduling, supply chain management 
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