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У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуальної 

науково-практичної задачі розробки моделей та методів управління змістом 

проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів шляхом 

багатокритеріального вибору оптимального функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту. 

Метою роботи є підвищення ефективності управління проектом 

редевелопменту шляхом розробки моделей, методів та інформаційної 

технології визначення оптимального функціонального призначення продукту 

проекту редевелопменту. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні задачі дослідження:  

− провести аналіз сучасних методів управління змістом проектів; 

− проаналізувати та узагальнити класифікацію проектів редевелопменту;  

− розробити модель задачі вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту; 

− розробити модель взаємовпливу елементів турбулентного оточення 

проекту редевелопменту в процесі взаємодії з проектом редевелопменту; 

− удосконалити метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на 

проект редевелопменту;  

− формалізувати зміст стадій життєвого циклу проекту редевелопменту; 

− розробити методи вибору оптимального функціонального призначення 



3 

продукту проекту редевелопменту в умовах чітких і нечітких вхідних даних; 

− розробити та провести програмну реалізацію інформаційно-аналітичної 

системи підтримки прийняття рішень щодо визначення функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту. 

Об’єктом дослідження є процеси управління змістом та інформаційними 

зв’язками проекту редевелопменту у динамічному оточенні. 

Предметом дослідження є моделі та методи визначення оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Методи дослідження. Теоретичну основу наукового дослідження 

становлять положення теорії проектного менеджменту. Розробку моделі 

елементів турбулентного оточення проекту редевелопменту в процесі взаємодії 

з проектом редевелопменту та моделі множини досяжності функціональних 

призначень проведено із застосуванням теорії графів. З використанням теорії 

корисності побудовано динамічну функцію корисності інвестора як складової 

дискретної оптимізаційної задачі вибору оптимального функціонального 

призначення в чіткій постановці.  

Методи системного аналізу застосовано при аналізі множини типів 

функціонального призначення об’єкту нерухомості. Методи експертних оцінок 

(метод інтерв’ювання) застосовано при удосконалені методу оцінки впливу 

елементів динамічного оточення на проект редевелопменту. Математичний 

апарат теорії нечітких множин і нечіткої логіки використано при розробці 

методу визначення функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту в умовах нечітких вхідних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. 

Вперше одержано метод вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту, що на відміну від існуючих 

основана на моделі багатокритеріальної задачі дискретної оптимізації в чіткій 

постановці та враховує інтереси різних груп стейкхолдерів проекту, що 

дозволяє підвищити наукову обґрунтованість вибору. 
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Удосконалено метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на 

проект редевелопменту, який на відміну від існуючих, оснований на моделі 

взаємовпливу елементів та дозволяє виділити елементи оточення та відповідні 

групи стейкхолдерів, критичні за мірою впливу, що дає змогу в повній мірі 

врахувати інтереси стейкхолдерів при визначенні змісту проекту 

редевелопменту. 

Дістало подальший розвиток метод нечіткого вибору типу 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту, який 

враховує змішаний (кількісний та якісний) характер вихідної інформації та 

використовує систему правил на основі формалізації знань експертів. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 

досліджень і практичної реалізації представлених методів розроблено 

методичне та програмне забезпечення, що впроваджено у діяльність ОДВ 

«Житлобуд – 2», а також в навчальний процес Харківського національного 

університету будівництва та архітектури у дисциплінах «Управління ІТ 

проектами», «Математичні методи дослідження операцій», «Методи прийняття 

управлінських рішень в турбулентному середовищі». 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 22 наукових 

роботах: 6 статей у фахових виданнях України з технічних наук, з них 1 стаття 

у міжнародному науковому журналі, 5 – у наукових виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз та 16 праць апробаційного характеру 

(матеріалів та тез міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій). 

У роботі проведено аналіз сучасних методологій управління проектами та 

програмами в контексті проблеми управління проектами девелопменту та 

редевелопменту. Виділено та класифіковано множину елементів оточення 

проектів редевелопменту. На основі дослідження нормативної бази в галузі 

управління проектами девелопменту та редевелопменту упорядковано 

понятійний простір девелопменту та редевелопменту. 
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Розглянуто концепцію проекту редевелопменту як інструмент 

підвищення економічної ефективності міста. Визначено цілі проекту 

редевелопменту. Запропоновано узагальнену класифікацію редевелопмента. 

Наведено оптимізаційну модель оптимального варіанту продукту 

редевелоперського проекту. Удосконалено метод оцінки впливу елементів 

динамічного оточення на проект стосовно предметної галузі редевелопменту та 

представлено графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з 

проектом (з визначенням сумарного навантаження та потенціалу вузлів). 

Запропоновано формалізацію властивостей об’єкта нерухомості як 

складної організаційно-технічної системи у взаємодії з турбулентним 

оточенням стосовно множини типів функціонального призначення. Розглянуто 

концепцію цінності (корисності) продукту проекту редевелопменту у 

взаємозв’язку із поняттям економічної ефективності проекту редевелопменту. 

Наведено математичну модель визначення цінності продукту проекту та низку 

підходів до розв’язання задачі із застосуванням аналітичних методів і методів 

експертного оцінювання, у статичній та динамічній постановці із 

застосуванням функції корисності продукту проекту. 

Розглянуто імплементацію продукційної моделі подання знань про 

предметну галузь редевелопмента. Представлено ієрархічну класифікацію 

чинників, що впливають на вибір ефективного функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту та запропоновано інструментарій для 

обґрунтованого вибору функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту на основі груп властивостей об'єкта нерухомості. 

Проектування експертної системи проведено за алгоритмом нечіткого 

логічного виведення Мамдані. 

Розроблено інфологічну модель інформаційно-аналітичної системи 

«Редевелопмент», яка містить множину функцій обробки даних, 

обчислювальних функцій та функцій забезпечення інтерфейсу з користувачем. 

При побудові інфологічної моделі реалізовано гібридний підхід до 

проектування інструментальних засобів підтримки управлінського рішення. 
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Представлено схему бази даних як оболонки щодо зберігання та обміну 

кількісною та якісною інформацією. 

 

Ключові слова: управління проектами, редевелопмент, об’єкт 

нерухомості, функціональне призначення, турбулентність, динамічна функція 

корисності, графова модель, інфологічна модель. 

 

ABSTRACT 

 

O.S. Vengrina. Models and methods of managing the content of the 

redevelopment project taking into account the interests of stakeholders. – Manuscript 

copyright. 

Thesis for Candidate Degree of Technical Sciences in specialty 05.13.22 – 

Project and Program Management. – Kharkiv National University of Civil 

Engineering and Architecture (Kharkiv), O.M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv, 2018. 

 

The thesis suggests an innovative solution to the topical scientific and practical 

problem of development of models and methods of redevelopment project content 

management with due consideration of the interests of stakeholders by way of 

multiple criteria selection of the optimum functional purpose of the redevelopment 

project product. 

The purpose of the thesis is to enhance the efficient redevelopment project 

management through development of models, methods and information technology 

that would facilitate the identification of the optimum functional purpose of the 

redevelopment project product. 

In order to reach the goals, the research will tackle the following tasks:  

− analyze the contemporary methods of project content management; 

− analyze and summarize the redevelopment projects classification;  

− develop a model for the task of selection of the optimum functional 

purpose of the redevelopment project product; 



7 

− develop a model of mutual influence of the elements comprising the 

turbulent environment of the redevelopment project in the course of interaction with 

the redevelopment project; 

− improve the method of assessment of the impact of the dynamic 

environment elements on the redevelopment project;  

− formalize the content of stages of the life cycle of the redevelopment 

project; 

− develop methods of selection of the optimum functional purpose of the 

redevelopment project product in conditions of clear and fuzzy input data; and 

− develop and execute the data analytics platform to provide support to 

decision making in the context of identification of functional purpose of the 

redevelopment project product. 

The subject of research is represented by the redevelopment project processes 

applicable to management of content and data connections in dynamic environment. 

The subject of research comprises of models and methods of identification of 

the optimum functional purpose of the redevelopment project product. 

Research Methods. The scientific research is based on provisions of the project 

management theory. Theory of graphs used as the basis for modeling of elements of 

turbulent environment of the redevelopment project in the course of interaction 

between the redevelopment project and the model of the range of functional values. 

Theory of utility was used to build the dynamic investor utility function as a 

component of the discrete optimization problem of the choice of the optimum 

functional purpose in clear data input.  

System analysis methods were applied in the study of the types of functional 

purpose of the item of immovable property. Delphi approach (interviewing 

technique) was used in improvement of the method applied in assessment of impact 

of the elements of dynamic environment on the redevelopment project. Mathematical 

tool based on the fuzzy sets theory and fuzzy logics is used for the development of 

the method of identification of functional purpose of the redevelopment project 

product in conditions of fuzzy input data. 
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Academic novelty of the obtained results appears to be as follows. 

The research yielded the original method for the selection of the optimum 

functional purpose of the redevelopment project product which, unlike the already 

existing methods, is based on the model of multiple criteria problem of discrete 

optimization in clear data input and factors in the interests of various groups of 

project stakeholders, thereby enhancing the scientific validity of the choice and, 

subsequently, improving the efficient project content management. 

The author further improved the method of assessment of impact of the 

dynamic environment elements on the redevelopment project which, unlike the 

existing methods, is based on the element interaction model and allows to single out 

the environment elements and the relevant stakeholder groups that exert critical 

influence, thereby allowing the stakeholders’ interests be properly factored in at the 

time of identification of the scope of the redevelopment project. 

The research further developed the fuzzy method of selection of functional 

purpose of the redevelopment project product that takes into account the mixed 

(quantitative and qualitative) nature of input data operates the system of rules based 

on the professional knowledge formalization. 

Practical Importance of the Obtained Results. The research and practical 

implementation of the presented methods yielded the methodical ware and software 

operated by ODV Zhitlobud – 2 and added to the educational process by Kharkiv 

National University of Development and Architecture – IT Project Management,  

Mathematical Methods of Operational Research, and Methods of Managerial 

Decision Making in Turbulent Environment. 

Key results of the thesis are published in 22 academic papers: 6 articles in 

Ukrainian papers specializing in engineering sciences; 1 article in an international 

scholar magazine; 5 of which – scientific publications comprising the international 

scientometrical databases, and 16 – in approbatory papers (materials and notes for 

international and all-Ukrainian research and practice conferences). 

The paper studies the contemporary project management techniques and 

programs in the context of the problem of development and redevelopment project 
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management. It identifies and classifies a variety of elements comprising the 

redevelopment project environment. The author studied the regulatory framework in 

the sphere of development and redevelopment project management, and collated the 

development and redevelopment concept list. 

The paper studies the concept of redevelopment project as a tool that would 

enhance the economic efficiency of the city. The goals of redevelopment projects 

have been identified. General redevelopment classification has been suggested. The 

optimization model of the optimum version of the redevelopment project product has 

been outlined. The author went on to improve the method of assessment of impact 

caused by the dynamic environment elements on the project in the context of the 

subject matter of redevelopment, and outlined the graphic model representing the 

interaction with environment in the course of interaction with the project (identifying 

the aggregate load and the potential of the nodes).  

The author suggested the ways of formalizing the properties of the real estate 

item as a complex managerial and engineering system in concert with turbulent 

environment in the context of the variety of functional purpose types. The author 

further considered the concept of value (utility) of the redevelopment project product 

in concert with the concept of economic efficiency of the redevelopment project. The 

paper suggests mathematical model for evaluation of the project product and a 

number of approaches to the problem that involve application of analytical and 

Delphi methods, in static and dynamic settings, and application of the project product 

utility function. 

The paper studies the implementation of a productive model for the 

presentation of knowledge about the subject matter of redevelopment. The author 

suggested hierarchic classification of the factors that influence the choice of the 

efficient functional purpose of the redevelopment project product, and offered the 

tools for feasible choice of functional purpose of the redevelopment project product 

on the basis of properties of the real estate item. The expert system is designed using 

the Mamdani algorithm. 
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The author designed the infological model of the Redevelopment data analytics 

platform that includes a variety of data processing functions, computing functions 

and user interface functions. The infological model is based on hybrid approach to 

the design of the managerial solution support tools. The database is presented in the 

form of a shell for storage and sharing of quantitative and qualitative 

 

Keywords: project management, redevelopment, immovable property object, 

functional purpose, turbulence, dynamic utility function, graphic model, infological 

model. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

BPMS (Business Process Management System) – програмне забезпечення 

для управління бізнес-процесами 

CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) – агенство з 

інформаційних технологій та телекомунікацій Великої Британії 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – модель технологічної 

зрілості організацій 

IPMA (International Project Management Association) – Міжнародна 

асоціація управління проектами 

ISO (International Standart Organization) – Міжнародна організація зі 

стандартизації 

NPV (Net Present Value) – чиста зведена вартість 

OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) – модель 

зрілості організаційного управління проектами  

PDCA (Plan-Do-Study-Act) – цикл динаміки управління процесами  

P2M (A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise 

Innovation) – Керівництво з управління проектами і програмами розвитку 

підприємств  

PMAJ (Project Management. Association of Japan) – Асоціація з управління 

проектами Японії  

PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – керівництво до зводу 

знань з управління проектами 

PMI (Project Management Institute) – Інститут управління проектами США 

PRINCE / PRINCE2 (Projects In Controlled Enviroments) – проекти в 

контрольованому середовищі  

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – Аналіз сильних, 

слабких сторін проекту, можливостей і загроз при його реалізації  

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) – Організація 

Об'єднаних Націй з промислового розвитку 
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UPMA (Ukrainian Project Management Association) – Українська асоціація 

управління проектами  

ДБН – державні будівельні норми 

ІАС – інформаційно-аналітична система 

ІБП – інвестиційно-будівельний проект 

НБУ – Національний банк України 

ОН – об’єкт нерухомості 

ОПР – особа, що приймає рішення 

ППД – продукт проекту девелопменту 

САПР – система автоматизованого проектування 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Динамічність зміни зовнішнього середовища 

об'єктів нерухомості, обмеженість міських територій – часто відсутність 

фізичних передумов для створення нових будівельних об'єктів з високим 

рівнем інвестиційної привабливості – ці та інші фактори підвищують 

значимість такого інструменту інвестиційно-будівельного комплексу як проект 

редевелопменту. 

Проект редевелопменту – це реконструкція і зміна функціонального 

призначення об'єктів нерухомості (промислове призначення, житлова готельна, 

складська, розважальна та інші типи нерухомості), а також цілих територій, що 

виступають як продукт проекту, з метою їх ефективного використання 

стейкхолдерами, у тому числі власниками (фізичними або юридичними 

особами), територіальною громадою та владними структурами. 

Значний внесок в створення та вдосконалення методологій управління 

проектами та програмами в різних галузях професійної діяльності зробили 

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, І.В. Чумаченко, В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос, І.В. 

Кононенко, К.В. Кошкін, В.А. Рач, В.Д. Гогунський, Хіроші Танака, 

Р. Арчібальд, Дж. Р. Тернер, С.К Чернов, О.В. Малєєва, Воропаєв В.І., 

Ярошенко Р.В., С.М. Максімова, І.І. Мазур, Н.Г. Ольдерогге, В.Д. Шапіро та 

інші вчені. 

Принципи та методи управління нерухомістю в контексті підвищення 

економічного потенціалу міста розглядаються в працях А.М. Асаула, 

В.Д. Шапіро, А.В. Талонова, Р.Б. Тяна, Е.Г. Петрова, О.Е. Туфліної та ін. 

Питання девелопмента розглядають такі вчені, як: Г. Харрісон, Р. Пейзер, 

А. Фрей, С.М. Максімов, Н.Г. Долгова, М.В. Новожилова, О.С Шарова та ін. 

Проблемі редевелопменту присвячені публікації М.В Новожилової, 

О.Е. Туфліної, A. Aruninta, F. Wu. 

Дослідження факторів впливу зовнішнього та внутрішнього оточення на 

проект та їх взаємодії наведено в роботах С.Д. Бушуєва, І.В. Кононенка, 
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І.А. Бабаєва, О.Г. Тімінського, В.М. Попова, О.С. Войтенка, Р.П. Кайдашева, 

D. I. Cleland, J.T. Karlsen та ін. 

Відзначимо, що здійснення проекту редевелопменту характеризується 

рядом принципово важливих властивостей, урахування яких можливе тільки на 

основі застосування формальних підходів, а саме створення математичних 

моделей, методів та інформаційних технологій, тобто арсеналу 

інструментальних засобів підтримки прийняття рішення ОПР – девелопером 

або інвестором щодо майбутнього функціонального призначення (готельна, 

складська, розважальна, промислова, житлова та інші типи) продукту проекту 

редевелопменту. 

Можливість реалізації продукту проекту редевелопменту на ранніх 

стадіях життєвого циклу проекту за допомогою механізму передачі прав 

власності, тривалий термін будівництва як такого, турбулентність зовнішнього 

середовища, унікальність кожного такого проекту, необхідність обробки  

великих масивів слабо формалізованої інформації, в тому числі досвіду і знань 

ОПР – ці та інші фактори визначають актуальність науково-прикладної задачі 

розробки моделей та методів управління змістом проекту редевелопменту з 

урахуванням інтересів стейкхолдерів шляхом багатокритеріального вибору 

оптимального функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Харківського національного університету 

будівництва та архітектури в рамках науково-дослідної роботи на тему «Моделі 

та методи управління проектами територіального розвитку в умовах 

турбулентності зовнішнього оточення» (2016-2018 рр., номер держ. реєстрації 

0116U003672). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

управління проектом редевелопменту шляхом розробки моделей, методів та 

інформаційної технології визначення оптимального функціонального 
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призначення продукту проекту редевелопменту. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні задачі дослідження:  

− провести аналіз сучасних методів управління змістом проектів; 

− проаналізувати та узагальнити класифікацію проектів редевелопменту;  

− розробити модель задачі вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту; 

− розробити модель взаємовпливу елементів турбулентного оточення 

проекту редевелопменту в процесі взаємодії з проектом редевелопменту; 

− удосконалити метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на 

проект редевелопменту;  

− формалізувати зміст стадій життєвого циклу проекту редевелопменту; 

− розробити методи вибору оптимального функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту в умовах чітких і нечітких вхідних даних; 

− розробити та провести програмну реалізацію інформаційно-аналітичної 

системи підтримки прийняття рішень щодо визначення функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту. 

Об’єктом дослідження є процеси управління змістом та інформаційними 

зв’язками проекту редевелопменту у динамічному оточенні. 

Предметом дослідження є моделі та методи визначення оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Методи дослідження. Теоретичну основу наукового дослідження 

становлять положення теорії проектного менеджменту. Розробку моделі 

елементів турбулентного оточення проекту редевелопменту в процесі взаємодії 

з проектом редевелопменту та моделі множини досяжності функціональних 

призначень проведено із застосуванням теорії графів. З використанням теорії 

корисності побудовано динамічну функцію корисності інвестора як складової 

дискретної оптимізаційної задачі вибору оптимального функціонального 

призначення в чіткій постановці.  

Методи системного аналізу застосовано при аналізі множини типів 

функціонального призначення об’єкту нерухомості. Методи експертних оцінок 
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(метод інтерв’ювання) застосовано при удосконалені методу оцінки впливу 

елементів динамічного оточення на проект редевелопменту. Математичний 

апарат теорії нечітких множин і нечіткої логіки використано при розробці 

методу визначення функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту в умовах нечітких вхідних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше одержано: 

 метод вибору оптимального функціонального призначення продукту 

проекту редевелопменту, що на відміну від існуючих основана на моделі 

багатокритеріальної задачі дискретної оптимізації в чіткій постановці та 

враховує інтереси різних груп стейкхолдерів проекту, що дозволяє підвищити 

наукову обґрунтованість вибору. 

Удосконалено: 

 метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на проект 

редевелопменту, який на відміну від існуючих, оснований на моделі 

взаємовпливу елементів та дозволяє виділити елементи оточення та відповідні 

групи стейкхолдерів, критичні за мірою впливу, що дає змогу в повній мірі 

врахувати інтереси стейкхолдерів при визначенні змісту проекту 

редевелопменту. 

Дістало подальший розвиток: 

 метод нечіткого вибору типу функціонального призначення продукту 

проекту редевелопменту, який враховує змішаний (кількісний та якісний) 

характер вихідної інформації та використовує систему правил на основі 

формалізації знань експертів. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 

досліджень і практичної реалізації представлених методів розроблено 

методичне та програмне забезпечення, що впроваджено у діяльність ОДВ 

«Житлобуд – 2», а також в навчальний процес Харківського національного 

університету будівництва та архітектури у дисциплінах «Управління ІТ 
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проектами», «Математичні методи дослідження операцій», «Методи прийняття 

управлінських рішень в турбулентному середовищі». 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційної 

роботи отримані автором самостійно і опубліковані в роботах [1-22]. Особистий 

внесок здобувача в наукових працях, опублікованих у співавторстві, полягає у 

такому: в роботі [1] запропоновано класифікацію проектів редевелопменту та 

наведено формальний опис процесу редевелопмента у вигляді динамічної 

оптимізаційної моделі. У роботі [2] проаналізовано форми та зміст стадій і 

продукту проекту редевелопменту в контексті побудови концепції проекту 

редевелопменту. У публікації [3] запропоновано динамічну функцію корисності 

інвестора в задачі вибору функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту. У роботі [4] автором побудовано модель взаємовпливу 

оточення в процесі взаємодії з проектом редевелопмента. У роботі [5] 

запропоновано формалізацію груп властивостей об'єкта нерухомості. У [6, 22] 

розроблено інфологічну модель ІАС "Редевелопмент" та створено схему бази 

даних. Публікація [9] присвячена розгляду характеристик, які формують 

цінність продукту проекту редевелопменту. У [10] побудовано графову модель 

процесу редевелопменту. В роботі [12] запропоновано алгоритм побудови 

функції корисності об'єкта нерухомості. У [13] проведено аналіз програмних 

продуктів стосовно управління проектами. У роботі [18] розглянуто задачу 

підвищення ефективності використання міських територій за допомогою 

реалізації проектів редевелопменту. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях 

та форумах: VII-а Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства» (м. Київ, 2010 р.); ІІ-а Міжнародна науково-практична 

конференція (інтернет-форум) студентів, аспірантів і молодих науковців 

«Стратегія розвитку міст: молоді і майбутнє (інноваційний ліфт)» (м. Харків, 

2013 р.); V-а Міжнародна науково- практична конференція «Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 2013 р.); 
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Международная научно-практическая конференция «Математическое 

моделирование процессов в экономике и управлении инновационными 

проектами» (ММП-2013) (м. Алушта, 2013 г.); 4-а Международная научная 

конференция «Математическое моделирование, оптимизация и 

информационные технологии» (м. Кишинэу, 2014 г.); 6-а регіональна науково-

практична конференція «Free and open source software» (м. Харків, 2014 р.); 7-а 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Free and open source software» 

(м. Харків, 2015 р.); V-а Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. 

Полтава, 2015 р.); 20-й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум 

«Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» (м. Харків, 2016 р.); 7-а 

Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та 

науковців «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика (м. 

Одеса, 2016 р.); 68-72-а науково-технічна конференція Харківського 

національного університету будівництва та архітектури (м. Харків, 2013-2017 

рр.); 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в 

управлінні» (м. Київ, 2017 р.); 6-а Міжнародна науково-технічна конференція 

«Інформаційні системи та технології ІСТ-2017» присвячена 80-річчю 

В.В. Свиридова (м. Харків-Коблево, 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 22 

наукових роботах: 6 статей у фахових виданнях України з технічних наук, з них 

1 стаття у міжнародному науковому журналі, 5 – у наукових виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз та 16 праць апробаційного 

характеру (матеріалів та тез міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій). 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 173 сторінки друкованого тексту, у тому числі 

13 сторінок анотації, 123 сторінки основного тексту, 14 таблиць (з них 4 – 
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надруковані на окремих 6 сторінках), 32 рисунки (з них 4 – на окремих 

сторінках), додатки на 12 сторінках. Бібліографія включає 147 найменувань та 

викладена на 15 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ДЕВЕЛОПМЕНТУ 

ТА РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ 

 

Проведено аналіз сучасних методологій управління проектами та 

програмами в контексті проблеми управління проектами девелопменту та 

редевелопменту. Виділено та класифіковано множину елементів оточення 

проектів редевелопменту. На основі дослідження нормативної бази в галузі 

управління проектами девелопменту та редевелопменту упорядковано 

понятійний простір девелопменту та редевелопменту, що містить такі 

концепти: проект девелопменту, об’єкт проекту редевелопменту, продукт 

проекту редевелопменту, ефективність проекту, цінність продукту проекту, 

множина типів функціонального призначення продукту проекту та ін.  

Представлено математичний апарат, що застосовується при моделюванні 

та розв’язанні задач управління проектами. Визначено та обґрунтовано задачі 

дослідження. 

Результати дослідження опубліковано в роботах [2, 12, 4, 7, 18]. 

 

1.1 Тенденції розвитку управління будівельними проектами України в 

контексті формування ринкових відносин 

 

Значний поштовх розвиток управління будівельними проектами як 

технології в Україні отримав в період індустріалізації тридцятих років, 

двадцятого століття. Зростання однотипного, серійного виробництва, перш за 

все, у сфері житлового будівництва, потребувало глибокого теоретичного 

обґрунтування і практичних рекомендацій щодо потокової організації робіт при 

реалізації будівельних проектів [23]. Перехід від адміністративно-планового 

управління економікою до ринкових відносин поклав початок новому етапу в 

розвитку теоретичних основ управління проектами, а саме розробці та 

імплементації концепції інвестиційно-будівельних проектів та їх пізнішої 
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реалізації – проектів девелопменту та редевелопменту. 

Докорінна зміна виробничих відносин на території України наприкінці 

20-го сторіччя визвала необхідність застосування ринкових механізмів в галузі 

будівництва, що передбачає високий рівень підприємницького ризику. При 

цьому тривалість життєвих циклів проектів будівництва пред'являє жорсткі 

вимоги до маркетингового прогнозу щодо характеристик майбутнього об'єкта 

нерухомості. 

У так звані «нульові» (2004-2008) роки ринок нерухомості найбільших 

міст України розвивався швидкими темпами, що призвело до граничного 

зменшення вільних площ для забудови в межах міста. При цьому значна 

частина міських територій (за оцінками експертів від 15 до 40%) навіть на цей 

час зайнята промисловими зонами, територіями і окремими об'єктами, які 

неефективно використовуються. 

Кілька хвиль економічної кризи погіршили ситуацію, і сьогодні вже в 

процесі реалізації поточних інвестиційно-будівельних проектів, переважна 

кількість яких є замороженою або характеризується простроченим терміном 

виконання, виникає необхідність редевелопменту, як на етапі створення 

концепції, так і власне на етапі будівництва. 

Для визначення місця проекту редевелопменту у структурі проектів 

будівництва, що склалася, надамо коротку характеристику існуючих типів 

таких проектів.  

Капітальний ремонт. Згідно ДБН В.3.2-2-2009 [24] капітальний ремонт – 

це ремонт житлового будинку з метою відновлення його ресурсу із заміною при 

необхідності конструктивних та огороджуючих елементів, систем інженерного 

обладнання, а також поліпшення його експлуатаційних показників. 

Модернізація. В роботі [25] під модернізацією розуміють поліпшення 

якості та кількості послуг, що підвищують комфортність економічність 

експлуатації будівель (споруд). Поняття модернізації використовується у двох 

значеннях: 

− зміна планувальної структури будинків, секцій та квартир 
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(перепланування) відповідно до сучасних вимог комфортності і технології 

експлуатації об'єкта; 

− оснащення відсутніми інженерними системами, оснащення 

відновлюваних систем обладнанням і приладами нових поколінь відповідають 

прогресивним технологіям експлуатації та вимогам комфортності. 

Реконструкція. Згідно ДБН В.3.1-1-2002 [26] реконструкція – це 

комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних 

показників або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих 

будівельних габаритів. 

Реконструкція житлового будинку, згідно ДБН В.3.2-2-2009 [24] – 

перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, 

експлуатації, зміни кількості жилих квартир, загальної та житлової площі і т.д. 

в зв'язку зі зміною геометричних розмірів, заміною окремих конструкцій, їх 

елементів, основних техніко-економічних показників. 

Згідно [27] реконструкція об'єктів нерухомості означає докорінну 

перебудову з метою удосконалення комплексу організаційних і технічних 

заходів, спрямованих на усунення морального і фізичного зносу об'єктів 

нерухомості в цілому або окремих їх елементів і систем. В роботі [28] 

розрізнять два види реконструкції: комплексну реконструкцію, тобто 

реконструкцію забудови в межах кварталів міста, і локальну реконструкцію 

забудови в межах земельної ділянки. 

Інвестиційно-будівельний проект (ІБП). Поняття ІБП є об’єктом вивчення 

у цілій низці наукових робіт. Узагальнено [29-31], ІБП – це обмежені часовими 

рамками інвестиційні заходи щодо виконання технологічної послідовності 

робіт для створення в рамках заданих термінів і бюджетних обмежень нового 

унікального об'єкта нерухомості, наявність і використання якого необхідно для 

досягнення мети інвестування. 

В роботах [32, 33] інвестиційно-будівельний проект розглядається як 

проект, що передбачає реалізацію повного циклу інвестицій в будівництво 

об'єкта. 
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Проект девелопменту. Розвиток ринкових умов господарювання, 

наявність високого рівню ризику діяльності щодо реалізації проектів 

будівництва та невизначеність факторів зовнішнього середовища визначили 

необхідність впровадження такої концепції інвестиційно-будівельного проекту, 

як девелоперський проект [29, 34-37]. Питання девелопменту розглядаються в 

роботах Г. Харрісона, Р. Пейзера, А. Фрея, А. М. Асаула, І.І. Мазура, В.Д. 

Шапиро, С.М. Максимова, В.А. Рача,  Р.Б. Тяна, Н.Г. Долгової [29, 34, 38-40, 

42] та інших авторів. 

І.І. Мазур приводить визначення поняття «девелопмент» [43, 34] як 

професійної діяльності по організації (управління) процесів девелопменту щодо 

підвищення прибутковості об’єкту будівництва, тобто як особливого виду 

підприємницької діяльності на ринку нерухомості. 

Проект девелопменту э проектом розвитку нерухомості. У числі 

особливостей проекту девелопменту як  інвестиційного проекту є такі: висока 

капіталомісткість, тривалість інвестиційного циклу, фізична неподільність 

створюваного об'єкта, інноваційний характер і ін. Це робить проекти розвитку 

нерухомості досить складними для реалізації. Проект девелопменту є не тільки 

будівельним, але комерційним проектом, орієнтованим на отримання прибутку 

від експлуатації або продажу об'єкта нерухомості. 

Таким чином, основна мета девелопменту  створення об'єкта 

нерухомості і подальше управління об'єктом до моменту його ліквідації. 

Редевелопмент. Поняття редевелопмент виникло в 40-х роках 20-го 

сторіччя в США, коли місцева влада зіткнулася з проблемою занедбаних 

промислових  кварталів, падіння вартості та інвестиційної привабливості 

нерухомості, ускладнення криміногенного стану тощо. В ті часи в США був 

прийнятий і активно застосовується закон про редевелопмент (California 

Community Redevelopment Law) [43, 44]: «Redevelopment means the planning, 

development, replanning, redesign, clearance, reconstruction, or rehabilitation, or any 

combination of these, of all or part of a survey area, and the provision of those 

residential, commercial, industrial, public, or other structures or spaces as may be 
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appropriate or necessary in the interest of the general welfare». Дослівне 

визначення редевелопмента є таким: «Редевелопмент» (перебудова, розвиток 

нового напряму) означає планування, забудову, перепланування, модернізацію, 

видалення, реконструкцію, відновлення або будь-яку їх комбінацію, частково і 

в цілому, для забезпечення відповідності житлових, комерційних, промислових, 

громадських та інших об'єктів інтересам загального добробуту. 

О.М. Асаул [27] надає дещо інше визначення поняття редевелопменту, а 

саме редевелопмент – це підприємницька діяльність, пов'язана з перетворенням 

об'єкта нерухомості в інший, новий об'єкт, з іншим функціональним 

призначенням, в результаті чого вартість об'єкта зростає, при цьому у 

вітчизняній практиці цей напрямок підприємницької діяльності називається 

розвитком територій (вторинна забудова). 

У той же час І.Ю. Загоруйко [45] розглядає редевелопмент як 

реінжиніринг соціальних, економічних, екологічних та інституційних процесів 

територіального утворення від їх дисбалансу до балансу з точки зору сталого 

розвитку, що реалізується за допомогою територіального планування. 

На відміну від інших видів будівельних проектів, узагальнене  порівняння 

характеристик яких наведено в табл. 1.1 [2], проект редевелопмента передбачає 

якісну і / або кількісну зміну параметрів деякого існуючого об'єкта нерухомості 

в задані терміни з метою найбільш ефективного його використання, в 

результаті чого виробляється новий товар з більшою ринковою вартістю за 

рахунок залучення різних джерел фінансування [8, 46, 47]. 

Редевелопмент як інструмент підвищення економічної ефективності міста 

– поняття досить нове для України [48], хоча в світовій практиці інститут 

редевелопменту вже понад п'ятдесят років є обов'язковим етапом розвитку 

великих міст. 

В роботах [49, 50] редевеломент позиціонується як важливий фактор 

забезпечення високого рівня життя місцевої громади, що змушує місцеву владу 

застосовувати певні податкові важелі, заохочуючи власників нерухомості 

шукати продуктивніші шляхи її використання. 
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Таблиця 1.1 – Характеристики будівельних проектів 

 

Види 

проект

ів 

Продукт проекту Джерела 

фінансування 

Цілі проекту Особливості 

проведення 

К
ап

іт
ал

ьн

и
й

 р
ем

о
н

т Елементи 

будівельного 

об'єкта, яким є 

будівля, споруда 

Ремонтний 

фонд 

Поліпшення характеристик 

й експлуатаційних якостей 

об'єкта 

Регулярність 

В
ід

н
о
в
л
ю

в
ал

ьн
и

й
 

 р
ем

о
н

т 

Будівельний об'єкт 

(будівля споруда), 

нові елементи 

Спеціальні 

засоби 

інвестиційні 

фонди 

Приведення в робочий 

стан серйозно 

постраждалих об'єктів 

Наявність 

техніко-

економічного 

обґрунтування 

М
о
д

ер
н

із
а

ц
ія

 

За рахунок 

коштів на 

капітальний 

ремонт 

Приведення основних 

фондів у відповідність 

сучасному технічному й 

експлуатаційному рівню 

Дозвіл на 

проведення 

робіт, 

Облік 

технічних норм 

і правил 

Р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

ія
 

(П
ер

еп
р
о
ф

іл
ю

в
ан

н
я
) 

Спеціальні 

засоби 

інвестиційні 

фонди 

Удосконалення основних 

фондів, створення нових 

елементів, споруд 

Забезпечення 

використання за новим 

призначенням будівель, 

споруд, їх частин 

(включаючи окремі 

приміщення) і (або) зміну 

основних техніко-

економічних показників 

будівель 

ІБ
П

 

Будівельний об'єкт 

в цілому 

Інвестиційні 

фонди 

(компанії) 

Створення нового 

будівельного об'єкта 

Витрати 

передінвестиці

йної стадії 

П
р
о
ек

т 

д
ев

ел
о
п

м
ен

та
 Множина договорів 

оренди / продажу, 

передача речових 

прав або прав 

власності на новий 

об'єкт 

Власні кошти 

девелопера, 

залучені 

інвестиції, 

банківські 

кредити та 

передорендні 

платежі від 

майбутніх 

орендарів, 

інвестиційні 

кошти від 

майбутніх 

власників 

Створення нового 

будівельного об'єкта та 

формування відповідних 

прав власності 

Управління 

нерухомим 

майном та його 

інфраструктуро

ю 

П
р
о
ек

т 
 

р
ед

ев
ел

о
п

м
ен

та
 

Множина договорів 

оренди / продажу, 

передача речових 

прав або прав 

власності на 

будівельний об'єкт 

з новим 

функціональним 

призначенням 

Усунення фізичного та 

морального зносу. Зміна 

функціонального 

призначення існуючого 

об'єкта (території) поряд зі 

змінами його 

геометричних та фізичних 

параметрів та формування 

прав власності 

Витрати на 

знесення 

існуючих 

елементів 

будівель або 

будівель 

 

При цьому джерела фінансування проекту редевелопменту можуть бути 
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різної природи. На зарубіжних ринках нерухомості все більшу популярність 

набувають інвестиції в проекти будівництва і редевелопмента - так звані 

стратегії доданої вартості (Value Added). Згідно з опитуванням Європейської 

асоціації інвесторів, що вкладаються в фонди нерухомості, які не котируються 

на біржі (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles), 

частка зацікавлених осіб в інвестиціях в зарубіжну нерухомість, які обирають 

такі проекти, зросла з 22% в 2012 році до 47% в 2016-м. Незважаючи на 

очевидний плюс проектів доданої вартості - високу прибутковість, - їх буває 

важко реалізувати через брак фінансування. Банки готові фінансувати, як 

правило, не більше 50% від вартості витрат на проект (LTC, або loan-to-cost 

ratio). Тому в класичній схемі девелопер здійснює проект за наявності 50% 

власного капіталу. Якщо ж у девелопера недостатньо власних коштів (менше 

50%), він залучає капітал інвестора. 

Кожен проект редевелопмента унікальний по суті робіт, які виконуються. 

Різні аспекти проблеми редевелопменту будівельних об’єктів (будівель та 

споруд) розглядаються в роботах [51-61]. Але система поглядів на проблему 

редевелопмента, яка декларується в роботах закордонних авторів, не є 

застосованою в реаліях національної економіки. 

Прийняття рішення при виборі стратегії розвитку девелоперського 

проекту – будівництво нового об'єкта – або проекту редевелопменту – 

реконструкція існуючого об'єкта – засновано в тому числі на урахуванні витрат 

на придбання ділянки з дозвільною документацією, які в ряді випадків можна 

порівняти з покупкою старого будинку.  Основні переваги та особливості 

реалізації проектів редевелопмента наведені в табл.1.2. 

Незважаючи на значне поширення досліджень поняття редевелопменту в 

останні роки в діючих вітчизняних нормативно-законодавчих актах, які 

регулюють сферу розвитку території містобудування, на відміну від 

зарубіжних, поняття редевелопменту не зустрічається. Найбільш близьким за 

значенням є реконструкція. 
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Таблиця 1.2 – Переваги та особливості реалізації проектів редевелопмента 

 

Переваги редевелопмента Особливості реалізації проектів редевелопмента 

Складність, значний час для отримання 

дозвільних документів на нове 

будівництво, непрозорість, відсутність 

законодавчої бази 

Наявність у об'єкта декількох власників 

Наявність зручних транспортних 

шляхів 

Об'єкт може бути пам'ятником архітектури 

Наявність зовнішніх інженерних 

комунікацій 

Труднощі перекладки внутрішніх інженерних 

комунікації – ліфти, кондиціювання та ін. 

Дефіцит майданчиків під нове 

будівництво 

Відсутність великої прилеглої території 

(наприклад, відсутність місць для паркування) 

Наявність в центрі міста промислових 

зон, офісних будівель радянської 

побудови 

Необхідність інвестицій для перебазування 

виробництв, порівнянних з інвестиціями в 

будівництво нового заводу. (Зазвичай 

компенсуються місцевою адміністрацією) 

Скорочення термінів будівництва Відсутність єдиної концепції освоєння територій, 

наявність множини розрізнених об'єктів, які 

розвиваються без врахування інтересів сусідів 

 

1.2 Характеристика понятійного апарату проектів девелопменту та 

редевелопменту в галузі будівництва 

 

В цілому проекти девелопменту та редевелопменту в будівництві – це 

види підприємницької діяльності, спрямовані на розвиток території, як джерела 

потенційного прибутку та додаткової вартості нерухомості. 

Питання визначення основних категорій управління інвестиційною 

діяльністю в сфері нерухомості щодо інвестиційно-будівельного проекту (ІБП), 

проекту девелопменту нерухомості, продукту ІБП і продукту проекту 

девелопменту розглядаються в роботах [29, 36, 63]. 

Власне проблеми редевелопменту присвячено значно менше число 

досліджень, серед яких виділимо публікації [1, 47, 62-64]. 

Головними категоріями концепції проекту редевелопменту, як 

інструменту стратегічного управління, є продукт проекту, функціональне 

призначення продукту проекту редевелопменту, цінність продукту проекту, 

стейкхолдери проекту, корисність продукту проекту, ефективність проекту, 

етапи проекту редевелопменту. Визначення цих понять у даній роботі 
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проведене на основі ідентифікації понятійного простору девелопменту та 

редевелопменту [2]. 

Визначення 1.2. Функціональне призначення об'єкта нерухомості задає 

основну функцію, що виконується об'єктом в умовах його взаємодії з міським 

середовищем і необхідність реалізації якої є метою створення об’єкту.  

Всі можливі типи функціонального призначення об'єкта нерухомості 

утворюють множину  Ni21 A,...,A,...,A,AA   [36], де елемент 

 

 Ni21i A,...,A,...,A,AAA  ,       (1.1) 

 

визначає певне функціональне призначення об'єкта нерухомості, тобто 

альтернативний варіант функціонального використання міських територій. 

Множина А включає такі типи функціонального призначення: А1  

торгова нерухомість, А2  офісна нерухомість, А3  багатоповерхова житлова 

нерухомість; А4  малоповерхова житлова нерухомість; А5  готельна 

нерухомість; А6  промислова нерухомість, А7  складська нерухомість, А8  

розважальна нерухомість (відпочинок, дозвілля, рекреація), А9  об'єкти 

соціальної інфраструктури, А10  об'єкти транспортної інфраструктури [62, 65]. 

Наведена класифікація має ієрархічну структуру. Наприклад, множина А1 

 торгова нерухомість  підрозділяється на класи 5,1k,A k,1  : А1,1  торговий 

центр, А1,2  
 супермаркет, А1,3  дискаунтер, А1,4 

 магазини повсякденного 

попиту,  А1,5 
 магазин-салон (бутик). 

Відповідні класифікатори застосовуються і для інших типів нерухомості. 

Визначення 1.2. Редевелопмент – це реконструкція, перепрофілювання та 

зміна функціонального призначення окремих об'єктів нерухомості, груп 

будинків (фабрик, заводів), а також цілих територій з метою їх більш 

ефективного використання для власників й інших осіб, в тому числі і для 

публічних утворень, тобто владних структур [66]. 

Визначення 1.3. Продукт проекту редевелопменту – об'єкт  нерухомості 
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– це комплекс будівель і споруд, об'єднаний певним функціональним 

призначенням, разом із земельною ділянкою, законодавчо закріпленою за 

об'єктом нерухомості. 

Зауважимо, що у роботі [27] визначення продукту проекту девелопменту 

включає також виділений локальний район, який має свої соціально-економічні 

характеристики і характеристики ринку нерухомості. 

Таким чином, продукт проекту девелопменту є земельне поліпшення, яке 

акумулює потенційний дохід і додаткову вартість об'єкта нерухомості в 

порівнянні з ринковою вартістю землі. 

Отже з точки зору матеріального об’єкту продукт проекту 

редевелопменту – це об’єкт нерухомості, комплекс будівель і споруд з новим 

ефективним функціональним призначенням та більшою ринковою вартістю. 

В роботі [62] запропоновано підхід до вибору функціонального 

призначення майбутнього продукту проекту відповідно до характеристик 

міської території та урахуванням значень функцій попиту на певний тип 

нерухомості. 

Стаття [36] присвячена вивченню властивостей продукту проекту – 

об'єкта нерухомості (ОН), які визначають його функціональне призначення. 

Відмітимо, що продукт проекту редевелопменту має двоїсту природу, як 

матеріальний (фізичний) об’єкт і як комплекс економіко-правових та 

соціальних відношень (речові права). 

Тому у подальшому поряд із визначенням 1.3 застосовуватимемо  

Визначення 1.4 [2]. Продукт проекту редевелопменту, як речові права – 

це множина договорів оренди / продажу, передача речових прав або прав 

власності на будівельний об'єкт з новим функціональним призначенням. 

Розглянемо поняття ефективності продукту проекту. 

Під ефективністю економіко-технічної системи розуміють властивості 

системи, яка характеризується ступенем досягнення запланованих цілей 

поставлених при її створенні. 

У даному дослідженні  концепція проекту редевелопменту розвивається 
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урахуванням багатозначної сутності нерухомості як особливого об'єкта 

ринкового обороту, власності і управління. 

Різні аспекти проблеми створення теоретичного фундаменту вибору 

ефективного функціонального призначення ППД, виконуваного на 

передінвестиційній стадії проекту, розглядалися в публікаціях [37, 62, 67]. 

В роботі [68] проведено аналіз двох відтінків поняття «ефективність», а 

саме: еffectiveness (результативність) – ступінь досягнення запланованих 

результатів; еfficiency (ефективність) – співвідношення між досягнутими 

результатами й витраченими ресурсами. 

Визначення 1.5. Ефективність продукту проекту редевелопменту  це  

ступінь досягнення запланованих результатів та отримання запланованого 

ефекту (комерційного, економічного, бюджетного та ін.).  

Визначення 1.6. Ефективність управління проектом  це ступінь 

досягнення заданих цілей даної діяльності при наявних обмеженнях на ресурси 

(у тому числі час виконання проекту) з урахуванням ризиків, що виникають. 

Ефективне управління проектом редевелопменту являє собою інтеграцію 

систем планування із організаційною структурою та управлінськими 

процедурами. 

Як показує аналіз предметної області, ефективність (еffectiveness) 

продукту проекту, і ефективність (еfficiency) усього проекту редевелопменту як 

процесу створення продукту проекту характеризується наступними критеріями:  

− комерційна ефективність (з позицій девелопера та інвесторів);  

− споживча ефективність (з точки зору кінцевого споживача); 

− бюджетна ефективність ( з погляду інтересів бюджету);  

− соціальна ефективність (з позицій впливу на умови життєдіяльності); 

− екологічна ефективність (з погляду впливу продукту проекту на 

навколишнє середовище); 

− інвестиційна привабливість продукту проекту (з погляду забезпечення 

її конкурентоспроможності й створення інвестиційної привабливості як 

команди виконавців проекту, так і до всього регіонального інвестиційно-
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будівельного комплексу у цілому). 

Таким чином, з точки зору формальних підходів задача вибору 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту є 

багатокритеріальною. 

У подальшому вважатимемо терміни «ефективний продукт проекту 

редевелопменту» та «ефективне функціональне призначення продукту проекту 

редевелопменту» еквівалентними. 

Серед нечисленних публікацій з визначення ефективного 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту як з позиції 

інвестора (власника), так і з позиції міської громади відзначимо роботи [34, 36, 

47, 62]. 

Таким чином, оцінка ефективності конкретного проекту 

редевелопменту,зважаючи на Визначення 1.6, є векторною величиною. 

Оцінка комерційної ефективності проекту редевелопменту залежно від 

можливостей компанії (наявності часу, фахівців, технічного оснащення і т.д.) 

на цей час здійснюється: 

а) традиційними методиками ЮНІДО, що включають використання 

комплексу показників: чиста зведена вартість – NPV, термін окупності, індекс 

рентабельності, норма результату, внутрішня ставка прибутковості, чиста 

термінальна вартість, середньозважений строк життєвого циклу проекту; 

б) у найбільш складних ситуаціях, спеціалізованими методиками оцінки 

економічної ефективності ІБП (метод чутливості, метод сценаріїв, метод дерева 

рішень і ін.). 

Відмітимо, що оцінка інвестиційних проектів проводиться з позиції 

інвестора й не залежить від облікової політики.  

З поняттям ефективності продукту проекту пов’язано поняття цінності 

продукту, яке потребує посилання на поняття зацікавлених сторін або 

стейкхолдерів проекту.  

Як вказано в [69-71], існує велика кількість підходів до ідентифікації та 

аналізу зацікавлених сторін. Притримучись [72], надамо 
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Визначення 1.7. Стейкхолдери (stakeholders) – це будь-які індивідууми, 

групи або організації, що надають суттєвий вплив на рішення, що приймаються 

фірмою та/або опиняються під впливом цих рішень. 

А. Менделоу [73] аналізує стейкхолдерів в залежності від їх інтересів та 

влади, відповідно здатності впливати на діяльність підприємств і бажання це 

робити. Інтегрований показник – вплив зацікавленої сторони, визначається 

шляхом перемноження влади і інтересу. 

Згадаємо також типологію Р. Мітчелла [74, 75], в основі якої лежать три 

фактори: законність, значимість і терміновість, тобто юридична легітимність 

віддавати вказівки, сила впливу зацікавленої сторони на підприємство, 

мінімально необхідна швидкість відповідей на запити. 

У свою чергу Г. Саваж [76] не тільки класифікує зацікавлені сторони, але 

й пропонує найбільш доречні стратегії взаємодії з ними. Його типологія і 

стратегії основані на визначенні потенціалу зацікавленої сторони нанести 

збиток організації і її потенціалу до співробітництва. При високих 

ймовірностях взаємодії і загрози рекомендується дотримуватися стратегії 

переговорів, при високій загрозі та низької взаємодії – дотримуватися стратегії 

захисту. 

На практиці деякі компанії обмежують коло своїх зацікавлених сторін  

тільки акціонерами, менеджментом, співробітниками, клієнтами і органами 

влади. Інші розширюють цей перелік, включаючи суспільство в цілому, міські 

громади, недержавні організації, засоби масової інформації, рейтингові 

агентства і навіть конкурентів.  

На сьогодні вважається, що для досягнення успіху у агресивному 

конкурентному ринковому оточенні необхідно сконцентрувати увагу  на 

створення цінностей проекту з урахуванням всіх зацікавлених сторін [77-80]. 

Концепція зацікавлених сторін набуває критичного значення в управлінні 

проектами, де оточення характеризується високою динамічністю. 

Визначення 1.8. [78]. Під цінністю продукту проекту розуміють таку 

властивість продукту, що створюється в процесі реалізації проекту, яке описує 
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його особистісну і соціально-культурну значимість в суб'єктивному баченні 

зацікавлених сторін. 

Очевидно, що прогнозування цінності і її управління як в процесі 

реалізації проекту, так і на фазі експлуатації є нетривіальною задачею. 

Складність її вирішення обумовлена  множиною факторів, до яких відносяться: 

− суб'єктивний характер цінності, oднозначно ускладнює процеси її 

ідентифікації, систематизації і обліку для прийняття управлінських рішень; 

− слабкість методологічної бази для виконання робіт з прогнозування, 

обумовлене відсутністю відповідних досліджень, моделей і методів обліку і 

управління цінністю. 

Таким чином, векторна оцінка ефективності конкретного проекту 

редевелопменту знаходиться в прямій залежності від величини прирощення 

цінності продукту редевелопменту. 

Так цінність об'єкта нерухомості – можливість отримання максимального 

прибутку (доходу) для редевелоперів, інвестора, забудовника, а для держави та 

населення це поліпшення рівня життя, зменшення криміналу, тощо. 

Головною метою діяльності редевелоперських організацій з розвитку 

території міста є підвищення цінності продукту проекту редевелопменту. 

Розвиток території можливий на основі забезпечення взаємопов'язаного 

розвитку комплексу розташованих на даній території об'єктів нерухомості, 

різного функціонального призначення та форм власності з метою їх найбільш 

ефективного використання. 

Ще однією важливою категорією концепції проекту редевелопменту  є 

життєвий цикл проекту. Подальший розгляд даної категорії проводиться у 

порівнянні зі стадіями девелоперського проекту, які виділені у роботах [35, 38, 

65, 81]: 

− передпроектна (передінвестиційна) стадія: аналіз ринку нерухомості; 

підбір об'єкта нерухомості; формування стратегії проекту; інвестиційний 

аналіз; оформлення вихідної дозвільної документації; залучення кредитних та 

інвестиційних коштів; 
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− стадія проектування: розробка фінансової схеми, організація 

фінансування; формування архітектурно-інженерної групи; залучення для 

консультацій брокера, який буде реалізовувати площі; керівництво 

проектуванням; проведення тендеру на будівельні роботи; 

− стадія будівництва: координація ведення будівельних робіт; контроль 

якості будівництва і кошторисних витрат; 

− стадія реалізації: маркетинг, реалізація площ; контроль за 

експлуатацією будинку і роботою інженерних систем після закінчення 

будівництва. 

З точки зору конкретного девелопера, життєвий цикл проекту 

редевелопмента може закінчуватися продажем продукту проекту (або майнових 

прав на продукт) на будь-якій стадії реалізації проекту.  

Завершальним етапом в процесі редевелопменту є інвестиційна угода, 

забезпечуючи компанії-забудовнику вихід з проекту шляхом продажу об'єкта 

після завершення будівельних робіт та здачі приміщень в оренду. Така 

транзакція являє собою найбільше грошове надходження для редевелопера в 

процесі розвитку проекту. Таким чином, редевелоперу надзвичайно важливо 

розуміти та мати можливість максимізувати цінність об'єкта нерухомості до 

моменту закінчення проекту. 

Унікальність проектів редевелопменту вимагає наявності злагодженої 

команди проекту, здатної комплексно вирішувати нестандартні задачі 

узгодження, проектування, будівництва, економічного аналізу, логістики та 

маркетингу. Крім того, необхідна попередня проробка ідеї-концепції розвитку 

території з урахуванням ризиків при перепрофілюванні, що виникають при 

рішенні вписувати об'єкт в існуючі умови. 

На відміну від інвестиційно-будівельних проектів та проектів 

девелопменту об’єкт проекту редевелопменту на момент його ініціації існує, 

відповідно створює своє середовище, яке в свою чергу взаємодіє з зовнішнім 

оточенням проекту. 
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1.3. Характеристика оточення проекту редевелопменту 

 

Програма або проект нерозривно пов'язані з поняттям його зовнішнього і 

внутрішнього оточення, що характеризується множиною факторів, які 

впливають на успіх проекту [82]. 

Фактори оточення можуть розширити або обмежити можливості 

управління проектом, а також позитивно або негативно позначитися на 

результаті. У більшості процесів планування такі фактори розглядаються як 

входи. До факторів середовища організації згідно [82] серед інших відносяться: 

організаційна культура, структура і процеси; державні та промислові стандарти; 

інфраструктура; наявні людські ресурси; управління персоналом; ситуація на 

ринку; готовність до ризику зацікавлених сторін проекту; політичний клімат; 

канали комунікацій, прийняті в організації; комерційні бази даних; 

інформаційні системи управління проектами та ін. 

Динамічність зміни оточення проектів редевелопменту, які 

характеризуються відносно довгим часом реалізації та потребують значних 

капіталовкладень, обумовлює актуальність розгляду елементів оточення з точки 

зору сили впливу цих елементів на виконання проекту. 

На основі підходу, запропонованого С.Д.Бушуєвим щодо категоризації 

елементів (факторів) дальнього та ближнього оточення проекту [67, 83], 

виділено множину елементів оточення проектів редевелопменту. Оточення 

проекту редевелопменту включає такі елементи, як стекхолдери: інвестор, 

територіальна громада, команда проекту, владні структури – так звані активні 

елементи, а також, узагальнено, культурний устрій, економіка, закони та право, 

інженерна інфраструктура, що розглядаються як пасивні елементи і разом 

породжують сукупність сил дальнього та ближнього оточення, які сприяють чи 

заважають досягненню мети проекту. 

На рис. 1.1 представлені основні стейхолдери проекту редевелопменту, 

які забезпечують ефективну реалізацію проекту та представляють його 

внутрішнє й зовнішнє середовище. 
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Рисунок 1.1 – Стейкхолдери проекту редевелопменту 

 

Укрупнення проектів та динамічні зміни зовнішнього оточення, 

починаючи з передінвестиційної стадії реалізації проектів, створюють 

додаткові фактори невизначеності, що в реаліях сучасних умов ведення 

господарської діяльності в Україні набуває форму турбулентності. 

Загальнофізичне визначення турбулентності, яке задовольняють 

турбулентні процеси будь-якої фізичної природи [84] є таким: 

Визначення 1.9. Турбулентність (від лат. Turbulentus – хаотичний) – це 

складна, невпорядкована в часі і просторі поведінка дисипативного середовища 

(або поля), деталі якого не можуть бути відтворені на великих інтервалах часу 

при скільки завгодно точному завданні початкових і граничних умов.  

Фундаментальний аналіз поняття турбулентності стосовно до предметної 

галузі управління програмами та проектами проведено в монографії [83]. У 

цитованій роботі невідповідності, що виникають у результаті перетворень 

зовнішнього і внутрішнього середовища проекту, котрий розглядається як 

багатовимірна динамічна система, складові якої змінюють своє положення в 

фазовому просторі станів системи з різною швидкістю та за різними 
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напрямами, спричиняють несподівані зміни і виникнення флуктуацій. 

Турбулентність оточення при взаємодії з системою формує збурення – 

вплив, який може бути формалізований та має зрозуміле джерело. 

Прийняття даної концепції обумовлює можливість у процесі управління 

проектами та програмами при зміні зовнішніх умов вчасно передбачити 

збурення, ліквідувати або мінімізувати їх вплив, корегувати управляючі впливи. 

Спираючись в цьому контексті на закон ініціації проекту С.Д. Бушуєва 

«Команда проекту, проект та його турбулентне оточення складають систему, в 

якій існуючі взаємозв'язки визначають результат проекту» [85], відзначимо, що 

результат проекту не є детермінованим, оскільки залежить від турбулентного 

оточення і команди програми (проекту), що вносять невизначеність у процес 

управління. Згідно даного закону ініціації  турбулентне оточення в роботах [4, 

83, 86-90] розглядається як одна із сутностей системи. 

Турбулентність оточення визначається як можливість змін, які 

відбуваються з високим рівнем невизначеності, ризику та непередбачуваності. 

Проблема турбулентності характеризується великою кількістю елементів 

зовнішнього оточення проекту, серед яких можна виділити так звані активні 

елементи – це учасники, які самостійно реалізують діяльність за проектом або 

діяльність, результати якої впливають на проект (взаємодіють з проектом) та 

пасивні, тобто які зазнають вплив з боку проекту. 

Турбулентність оточення проявляється у невідповідності показників 

стану проекту в певний момент часу, що має характер хаотичної зміни, 

збурення, невизначеності у реалізації проектів [91, 92]. При реалізації проектів 

певні характеристики подібні значенням фізичної теорії турбулентності 

знаходимо в управлінні, наприклад до таких відносять кількість можливих 

ризиків, коефіцієнт впливу оточення на проект, швидкість зміни інформації, 

масштаби проекту та ін. [91, 93-94]. 

Турбулентність оточення програми (проекту) утруднює побудову ї 

реалізацію ефективних прогнозних моделей, безумовно, скорочуючи горизонт 

прогнозу. Гранично спрощений механізм розуміння та реалізації реактивного 
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виду управління, в рамках якого на цей час відсутня можливість зміни 

(уточнення, актуалізації) цілей, ресурсних обмежень та інших параметрів 

управління, а, за необхідності та фізичної можливості – і параметрів продукту 

проекту (програми), призводить у більшості випадків до призупинення або 

повної відмови від продовження проекту (програми). 

При управлінні проектами редевелопменту можна спостерігати явище 

турбулентності в матеріальних, фінансових, людських, нематеріальних та 

інформаційних потоках ресурсів самого проекту (рис. 1.2). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.2 – Ілюстрація турбулентності елементів зовнішнього оточення: а) 

динаміка зміни курсу долара; б) облікова ставка НБУ 
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Визначення характеру оточення проекту редевелопменту є важливим з 

трьох причин, тому що, по-перше, ідея проекту народжується під впливом 

значення параметрів його оточення, по-друге, вже на початковому етапі 

реалізації проекту параметри чинників оточення також змінюються, по-третє, 

результат проекту редевелопменту в свою чергу трансформує економічне, 

соціальне, фінансове та інше оточення проекту. 

Модель гармонізації цінностей програм розвитку організацій в умовах 

турбулентного оточення та процеси, що формують систему управління 

цінністю в розвитку організацій, представлено в роботі [95]. 

Основні джерела турбулентності, з урахуванням властивостей 

зовнішнього і внутрішнього оточення лізингових проектів, і ступінь їх впливу 

на процеси управління проектами даного класу розглянуті в [66]. 

 

1.4 Інструментальні засоби моделювання та розв’язання задач управління 

проектами редевелопменту 

 

1.4.1 Математичний апарат нечітких множин та нечіткої логіки 

 

Необхідність застосування великих обсягів якісної інформації при 

формулюванні та вирішенні задачі визначення альтернативного 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту потребує 

формалізації знань експертів на передінвестиційному етапі життєвого циклу 

проекту в процесі прийняття інвестиційного рішення. 

Дана задача не може бути повністю сформульована, як класична 

детермінована або ймовірнісна задача математичного програмування. Тому є 

доцільним застосування математичного апарату нечіткої логіки.  

Математична теорія нечітких множин та нечіткої логіки є узагальненням 

класичної теорії множин і класичної формальної логіки [96, 97]. Дана 

методологія знаходить застосування при вирішенні певних класів прикладних 

задач [98-104]. 
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В роботі [99] розглянуто математичний підхід та використання нечітких 

моделей для опису об’єктів житлового середовища. У статті [100] розглянуто 

етапи побудови нечіткого SWOT-аналізу для спрощення задачі врахування 

лише тих факторів, що мають значний вплив на територію, що є претендентом 

під майбутню житлову забудову. 

При побудові моделей систем і процесів із застосуванням 

нечіткомножинного підходу і апарату нечіткої логіки всі вхідні (множина 

властивості об’єкта нерухомості) і вихідні (множина А – альтернативні 

варіанти функціонального призначення продукту проекту редевелопменту) 

змінні представляються як лінгвістичні. Опис лінгвістичної змінної задається її 

ім'ям P, множиною допустимих значень або терм-множиною Т, кожний елемент 

якої (терм) є нечіткою множиною на універсальній множині U. Також 

необхідно задати синтаксичні правила G, які породжують назви термів, та 

семантичні правила М, що задають функції приналежності нечітких термів, 

породжених синтаксичними правилами G [5, 96]. 

Характеристикою нечіткої множини виступає функція приналежності, що 

дозволяє обчислити ступінь приналежності нечіткій множині довільного 

елемента універсальної множини. 

Функції приналежності зручно задавати в параметричній формі. 

Найбільшого поширення набули трикутна, трапецієподібна, гауссова і 

сігмоідна функції приналежності. Для подання чітких чисел у вигляді нечітких 

множин застосовується функція приналежності Сінглтона. Аналітичні вирази 

цих функцій приналежності [97, 105] наведені нижче. 

Трикутна функція приналежності: 
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де (a, c) – носій нечіткої множини – песимістична оцінка нечіткого числа; 

b – координата максимуму – оптимістична оцінка нечіткого числа. 

Трапецієподібна функція приналежності є такою:  
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де (a, d) – носій нечіткої множини – песимістична оцінка нечіткого числа; 

[b, c] – ядро нечіткої множини – оптимістична оцінка нечіткого числа.  

Для визначення функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту при проектуванні інформаційної аналітичної системи з 

використанням нечіткого логічного виводу найдоцільніше застосувати саме 

трапецієподібну функцію приналежності. 

Гаусова функція приналежності задана аналітично наступним виразом: 
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де b – координата максимуму; c – коефіцієнт концентрації. 

Сігмоідна функція приналежності задана аналітичним виразом: 

))cx(aexp(1

1
)x(


  

 

де a – коефіцієнт крутизни; c – координата переходу через 0,5. 

Перетворення нечіткої множини в чітке число відбувається за допомогою 

процедури дефаззіфікації, яка в теорії нечітких множин є аналогом 

знаходження характеристик положення (математичного сподівання, моди, 

медіани) випадкових величин в теорії ймовірності. 

Апроксимація залежності «входи-вихід» при використанні апарату 

нечіткої логіки, яка називається також нечітким логічним виводом, 
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здійснюється на підставі правил типу «ЯКЩО-ТО» та операцій над нечіткими 

множинами. 

У загальному випадку механізм логічного виводу включає чотири етапи 

(рис. 1.3): введення нечіткості (фазифікація), нечіткий вивід, композиція та 

приведення до чіткості (дефазифікація). 

Одним з найбільш поширених способів логічного виводу в нечітких 

системах є алгоритм Мамдані, в основі якого лежить використання мінімаксної 

композиції нечітких множин для апроксимації вихідних даних [96]. 

При побудові моделі за алгоритмом Мамдані взаємозв'язок між входами 

та виходом Y визначається нечіткою базою знань типу Мамдані наступного 

формату: 

 

 

Рисунок 1.3 – Система нечіткого логічного виводу 
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 ;,k1p  k  – кількість рядків-кон'юнкцій, в яких вхід y  оцінюється нечітким 

Функція 

приналежності 

Нечітка база 

знань 

Фазифікатор Механізм 

логічного 

виводу 

Дефазифікатор x  x  y  y  

ix



49 

термом jd , m,1j ; m – кількість термів, які використовуються для 

лінгвістичної оцінки вихідного параметра y. 

За допомогою операцій   (АБО) та   (І) нечітка база знань записується 

компактніше: 
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Нечіткий логічний вивід дозволяє за допомогою нечіткої бази знань та 

операцій над нечіткими множинами побудувати апроксимацію залежності 

 n21 x...,,x,xfy  . 

У загальному випадку при n вхідних змінних та однієї вихідної змінної 

 ijp xμ  – функція приналежності входу ix  нечіткому терму jk
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з бази знань визначається наступною системою логічних рівнянь: 

 

    *
iipn1,ijpk1,p

*
d xμWXμ

j 
 , m1,j , 

 

де    – операція s-норми (t-норми), тобто множина реалізацій логічної 

операції АБО (І). Найбільш часто використовуються наступні реалізації: для 

операції АБО - знаходження максимуму, для операції І - знаходження мінімуму. 
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Нечітка множина y~ , яка відповідає вхідному вектору X*, визначається 

таким чином: 

    

















yyμ,Xμminaggy~
jj d

*
d

y

ym1,j
, 

де agg  – агрегація нечітких множин, яка найбільш часто реалізується операцією 

знаходження максимуму. Записується таким чином: 
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Особливістю цієї нечіткої множини є те, що універсальною множиною 

для неї є терм-множина змінної  y. 

Нечіткий логічний вивід за алгоритмом Мамдані виконується на підставі 

нечіткої бази знань: 
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в якій значення вхідних і вихідних змінних задані нечіткими множинами. 

 

1.4.2 Аналіз інструментарію розв’язання багатокритеріальних 

оптимізаційних задач 

 

Як показано в п. 1.3, задача вибору функціонального призначення 

продукту  проекту є багатокритеріальною. Проблема багатокритеріальності 

стосовно задач управління проектами є об’єктом постійної уваги дослідників.  

Так, у статті [106] розглянуто багатокритеріальну задачу вибору 

ефективного варіанту використання територій міста, яка зведена до розв’язання 

задачі векторної оптимізації та запропоновано математичну модель 
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оптимізаційної задачі для прийняття інвестиційних рішень на ринку 

комерційної нерухомості. 

Отже, нехай є частинні показники ефективності v1 F,...F  продукту проекту 

редевелопменту як формальний опис цілей стейкхолдерів проекту.  

В залежності від обсягу інформації про переваги частинних показників 

теорія багатокритеріальної оптимізації [107] пропонує такі підходи до 

формування узагальненого показника ефективності F, що зведені у табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3. – Вибір методу оцінки системи на основі інформації про 

ступінь переваги показників  

 

Інформація про ступінь  переваги 

показників  

Методи оцінки системи  

Відсутня Максимінний метод 

Існує один головний показник Метод головного показника 

Показники впорядковані за важливістю Лексикографічний метод 

Визначено вагові коефіцієнти показників Методи результуючого показника: 

- адитивний показник, 

- мультиплікативний показник, 

- показник максимина. 

 

Принцип головного показника базується на виділенні головного 

критерію і переведення всіх інших критеріїв в обмеження [107]. Для цього 

проводиться аналіз конкретних особливостей багатокритеріальної задачі, з 

множини частинних критеріїв вибирається один  найважливіший, і він 

приймається як єдиний критерій оптимізації. Для кожного з решти частинних 

критеріїв призначається граничне значення. Таким чином, всі частинні критерії, 

крім одного перетворюються в обмеження, додатково звужують область 

допустимих рішень. Тоді вихідна багатокритеріальна задача перетворюється в 

однокритеріальну. 

Метод результуючого показника якості заснований на формуванні 

узагальненого показника якості шляхом оцінки впливу частинних показників 



52 

якості на результуючу якість виконання системою її функцій. 

Адитивний показник якості являє собою суму зважених нормованих 

частинних показників і має вигляд: 





D

1d
dd wFF )(        (1.4) 

 

де iw   безрозмірні вагові коефіцієнти, що визначають значимість частинних 

критеріїв, для яких виконуються обмеження: 1w0 d  , 



D

1d
d 1w  . 

Мультиплікативний показник утворюється шляхом перемноження 

приватних показників з урахуванням їх вагових коефіцієнтів і має вигляд: 

 





D

1d

dw
dFF )( .     (1.5) 

 

Максиміний показник застосовується в разі, якщо вид результуючої 

цільової функції досить важко обґрунтувати або застосувати. У подібних 

випадках можливим простим шляхом вирішення задачі є застосування 

максимінного показника. Правило вибору оптимальної системи тоді має 

наступний вигляд: 

dw
d

dk
)F(minmaxF  .    (1.6) 

 

Максиміний показник забезпечує найкраще (найбільше) значення 

найгіршого (найменшого) з частинних показників якості. 

Ідея застосування послідовної оптимізації (лексикографічного 

впорядкування) полягає в трансформації багатокритеріальної оптимізаційної 

задачі в упорядковану послідовність однокритеріальних підзадач. 
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1.4.3 Математичний апарат теорії корисності. Визначення функції 

корисності особи, що приймає рішення 

 

При прийнятті рішень ОПР постійно має здійснювати вибір різних 

наборів комбінацій благ хi, i= n,1 , про які він повинен виносити будь-яке 

рішення. Функція корисності має кількісно описати ступінь задоволення ОПР  

від такої комбінації [108, 109]. 

Нехай є деяка множина альтернатив X={x1, x2,…, xn}, на якій визначено 

відношення переваги  . Тоді функція U: X  R називається функцією 

корисності, якщо виконана умова 

 

xixj  U(xi) > U(xj), xi,xj X.     (1.7) 

 

Найбільш застосованими є такі види функції корисності: адитивна, 

мультипликативна та полілінійна: 

)0k(xk)x(U i

n

1i
ii1 



, 




n

1i
ii2 xk)x(U , 

)1b(xklog)x(U
n

1i
iib3 










 

 

Розрізняють такі  підходи до визначення ступеня вимірності корисності: 

ординалістський підхід (порядковий) та кардиналістський підхід (кількісний). 

У мікроекономіці панує ординалістський підхід до моделювання 

поведінки і вибору. Відповідно до нього числові значення функції корисності 

не грають ролі, важливі лише співвідношення між ними. Якщо значення 

функції корисності для однієї з альтернатив вище, то ця альтернатива є 

кращою. Ординалістський підхід не вимагає вимірювання корисності в 

абсолютних одиницях і сталості граничної корисності грошей, від споживача 
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потрібно тільки ранжувати набори благ за ступенем вподобання. 

При кардиналістському підході числові значення мають істотне значення. 

Такий підхід використовується при моделюванні поведінки агента в умовах 

невизначеності з використанням функції корисності фон Неймана-

Моргенштерна. У цьому випадку часто використовуються грошові, а не 

абстрактні одиниці корисності, і тому різниця значень вже має економічний 

сенс. Отже, кардиналістський підхід заснований на гіпотезі про можливості 

виміру корисності різних благ в гіпотетичних одиницях – ютилях. 

Корисність буває загальною і граничною.  

− Загальна корисність – сукупна цінність, отримана індивідом в процесі 

споживання одиниць розглянутого блага. 

− Гранична корисність – цінність кожної одиниці блага, отриманого в 

результаті споживання. 

Близьким до поняття цінності продукту проекту є концепт корисності 

продукту проекту, що дозволяє застосувати інструментарій теорії корисності до 

вирішення проблеми підвищення ефективності управління проектами 

редевелопменту. 

В роботі [37] поняття корисності об'єкта нерухомості розглянуто на 

концептуальному рівні, запропонований вид функції корисності ОПР на ринку 

нерухомості як адитивної функції вартісного (х) – і часового (t) –  параметрів: 

 

u(x,t) = ( 1 - 1)u(x) + 2 u(t)      (1.8) 

 

Але практичне застосування даного підходу передбачає проведення 

додаткових досліджень по ідентифікації екзогенних параметрів запропонованої 

функції корисності. 

У науковій літературі використовується кілька синонімів терміна 

«функція корисності»: функція задоволення; функція цінності; функція 

переваги; функція корисності Неймана-Моргенштерна. 

Термін «корисність має два різних значення: 
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 порівняльна (порядкова, ординарна) оцінка переваги одного набору 

благ іншому; 

 кількісна (кардинальна, інтервальна) оцінка переваги, виражена у 

вигляді числа. 

В загальному випадку, корисність [3, 110] означає ступінь задоволення 

суб’єкту від споживання товару або виконання будь-якої дії. При цьому, 

корисність товару (блага) як властивість товару (блага, об’єкта нерухомості) – 

це абсолютна властивість товару, тоді як корисність, яка виражає відношення 

суб’єкта до об’єкту нерухомості як до товару (благу, багатству) – поняття 

відносне. Корисність включає також важливу психологічну складову, так як 

люди досягають корисності, отримуючи речі (товари), які приносять їм 

задоволення. В даному випадку, коли товаром виступає об'єкт нерухомості, то 

крім комерційного результату, що виражається в доході (прибутку, 

рентабельності), це може бути усвідомлення своєї соціальної значимості, ваги, 

авторитету в міському співтоваристві. Таким чином, в загальному випадку 

корисність являє собою багатокритериальну оцінку (як дохід, так і 

нематеріальне задоволення). 

 

1.4.4 Інформаційні технології управління проектами  

 

В сучасному бізнес-оточенні при постійно зростаючій складності 

проектів методологія управління проектами необхідно включає  застосування 

сучасних інформаційних технологій. 

Певне коло тактичних задач управління проектами вирішує програмне 

забезпечення класу Business Process Management System (BPMS).  

В табл. 1.4 надано короткий порівняльний аналіз програмних продуктів 

даного класу. 

Представлені програмні продукти реалізують ряд бізнес-процесів, як в 

будівництві, так і в інших сферах, які дозволяють організувати роботу по 

проектам на принципах ефективності, оперативності та мобільності. 
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Тим не менш, суттєвим недоліком практично всіх наявних програмних 

продуктів є відсутність інструментарію підтримки прийняття стратегічних 

рішень щодо майбутнього функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту та засоби обробки статистичної та експертної інформації про 

стан ринку. На цей час існують нечисленні підходи до автоматизації такого 

роду операцій. 

 

Таблиця 1.4 – Програмне забезпечення для управління проектами [13, 

111-121] 

 

Програмний продукт Виробник 
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1 2  3 5 6 7 8 

Bonita Open Solution  BonitaSoft 

(www.bonitasoft.com) 
 + - + + + 

RUNA WFE Консалтингова група 

"РУНА" 

(www.runa.ru) 

 + + + + + 

Business Studio Business Studio 

(www.businessstudio.ru) 

 - + + + + 

ELMA EleWise 

(www.elewise.ru) 

 - - + + + 

Intalio Intalio 

(www.intalio.com) 
 - + + + + 

BizAgi BPM Suite BizAgi 

(www.bizagi.com) 

 - - + + + 

Comindware Tracker  Comindware Inc.  

(www.comindware.com/ru) 

 - + + + + 

Primavera P6 Enterprise 

Project Portfolio 

Management 

(Primavera) 

Oracle 

(www.oracle.com) 

 - + + + + 

Worksection – 

українська система 

управління проектами  

https://worksection.com/ua       

 

Так, в роботі [35] розглянуто модель автоматизованої системи підтримки 

http://www.bonitasoft.com/
http://www.bonitasoft.com/
http://wf.runa.ru/
http://www.runa.ru/
http://www.businessstudio.ru/description/
http://www.businessstudio.ru/
http://www.elma-bpm.ru/
http://www.elewise.ru/
http://www.intalio.com/products/bpms/overview/
http://www.intalio.com/
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=41&lang=en
http://www.bizagi.com/
http://www.comindware.com/ru/solutions/bpm-software/
http://www.comindware.com/ru
http://www.primavera.com/
http://www.primavera.com/
http://www.primavera.com/
http://www.oracle.com/


57 

прийняття рішень на етапі передескізного проектування, в рамках якої 

передбачається реалізація операцій узгодження функціонального призначення 

об’єкта нерухомості з характеристиками території. 

Великі обсяги якісної інформації на передінвестиційному етапі проекту 

редевелопменту, необхідність врахування характеристик ОПР (схильність, 

несхильність ризику тощо) підвищують актуальність застосування підходів 

створення інформаційних систем, заснованих на знаннях.  

В публікації [122] проведено аналіз типових інструментальних оболонок 

для створення експертних систем. Виявлено переваги та недоліки цих оболонок 

з точки зору методів побудови системи продукційних правил і механізму 

виведення, що застосовуються. 

Ринок програмного забезпечення в галузі систем підтримки прийняття 

рішень щодо ефективності проектів редевелопмента наразі тільки розвивається.  

Серед найбільш відомих розробок необхідно згадати програмні продукти 

Trubka, R., Glackin, S. та колективу авторів Pavlovskis M., Antucheviciene, J. & 

Migilinskas D. (табл. 1.5) 

 

Таблиця 1.5 – Порівняльний аналіз найбільш відомих програмних 

продуктів для  прийняття рішень 

 

Автори відомих 

програмних 

продуктів 

Наявність 

графічного 

інтерфейсу 

2D/3D 

Наявність 

бази даних 

Наявність 

механізму 

обробки 

експертної 

інформації 

Наявність 

оцінки 

ресурсного 

забезпечення 

Trubka, R., Glackin, 

S. (2016) 

+ +   

Pavlovskis M., 

Antucheviciene, J. & 

Migilinskas D. (2016) 

+  +  
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1.5 Висновки і постановка задач дослідження 

 

Аналіз сучасних методологій управління проектами та програмами в 

контексті проблеми управління проектами девелопменту та редевелопменту в 

динамічному середовищі показав актуальність задачі розробки моделей та 

методів управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів 

стейкхолдерів шляхом багатокритеріального вибору оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Таким чином, метою роботи є підвищення ефективності управління 

проектом редевелопменту шляхом розробки моделей, методів та інформаційної 

технології визначення оптимального функціонального призначення продукту 

проекту редевелопменту. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання 

дослідження: 

− провести аналіз сучасних методів управління змістом проектів; 

− проаналізувати та узагальнити класифікацію проектів редевелопменту;  

− розробити модель задачі вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту; 

− розробити модель взаємовпливу елементів турбулентного оточення 

проекту редевелопменту в процесі взаємодії з проектом редевелопменту; 

− удосконалити метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на 

проект редевелопменту;  

− формалізувати зміст стадій життєвого циклу проекту редевелопменту; 

− розробити методи вибору оптимального функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту в умовах чітких і нечітких вхідних даних; 

− розробити та провести програмну реалізацію інформаційно-аналітичної 

системи підтримки прийняття рішень щодо визначення функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛІ ТА МЕТОД ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТУРБУЛЕНТНОГО 

ОТОЧЕННЯ НА ПРОЕКТ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ 

 

Розглянуто концепцію проекту редевелопменту як інструмент 

підвищення економічної ефективності міста. Визначено цілі проекту 

редевелопменту. Запропоновано узагальнену класифікацію редевелопмента. 

Наведено оптимізаційну модель оптимального варіанту продукту 

редевелоперського проекту. Адаптовано метод оцінки впливу елементів 

турбулентного оточення на проект стосовно предметної галузі редевелопменту 

та представлено графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з 

проектом (з визначенням сумарного навантаження та потенціалу вузлів). 

Результати розділу опубліковані в роботах [1, 4, 9, 18-20]. 

 

2.1 Концепція редевелопменту як інструменту підвищення економічної 

ефективності міста  

 

Розробка, обґрунтування концепції проекту редевелопменту та її 

реалізація є одним з засобів підвищення економічної ефективності та 

інвестиційної привабливості міста. 

Розробка концепції проекту редевелопмену – методологічний підхід з 

вибору ефективного функціонального призначення продукту проекту. Вибір 

альтернативного функціонального призначення обумовлено аналітичними, 

маркетинговими, фінансовими та експертними дослідженнями. 

Соціально-економічні аспекти проблеми девелопменту та розвитку ринку 

нерухомості, а також принципи та методи управління нерухомістю з метою 

підвищення економічного потенціалу міста, розглянуто в працях [1, 42, 47, 123] 

та ін. 

Редевелопмент як інструмент підвищення соціально-економічної 

ефективності міста – поняття досить нове для України, хоча в світовій практиці 
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інститут редевелопменту вже понад п'ятдесят років є обов'язковим етапом 

розвитку великих міст [1]. 

Відмітимо, що редевелопмент як вид підприємницької діяльності був 

започаткований за необхідності рішення проблеми занедбаних промислових 

територій, які розташовано, як правило, у центрі міста, та перетворення 

промислових будівель та споруд під офіси, розважальні та торгові центри. 

Таким чином, можна сказати, що редевелопмент  це процес вторинного, як 

правило, комплексного розвитку території, її відродження, процес 

перетворення вже існуючих на території об’єктів нерухомості, в нові, із зміною 

функціонального призначення об’єктів. 

Отже, редевелопмент для міста означає, в першу чергу, організацію нових 

робочих місць, зменшення депресивних територій, появу нових економічно 

привабливих об’єктів нерухомості, зниження рівня криміногенної обстановки, 

оновлення та покращання портрета міста, поповнення доходної частини 

бюджету міста.  

Серед інших важливою проблемою є екологізація міської території, тобто 

зниження антропогенного навантаження на райони міста. Розміщення 

виробничих підприємств, що не відповідають екологічним, економічним, 

естетичним вимогам забезпечення стійкого розвитку міст має піти у минуле. 

Тому цілі проекту редевелопменту (рис. 2.1) як виду підприємницької 

діяльності можна сформулювати як напрямки стратегічного розвитку міста [9]. 

Постановка задачі вибору оптимального функціонального призначення 

об’єкта нерухомості передбачає комплексне дослідження об’єкта нерухомості у 

міському середовищі.  

У рамках такого дослідження є необхідним визначення фізичних (місце 

розташування – відстань від центру міста і т.п.) характеристик об’єкта 

нерухомості, узгоджених із оточуючою міською територією. 
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Рисунок 2.1 – Цілі проекту редевелопменту 

 

Інструментальним засобом рішення такої задачі є геоінформаційні 

технології та їх реалізації  геоінформаційні системи, що на відміну від інших 

видів інформаційних систем включають функціональні можливості проведення 

просторового аналізу територій при проведенні комплексного дослідження 

характеристик зовнішнього середовища майбутнього редевелоперського 

проекту.  

Методи аналізу за допомогою геоінформаційних систем є аналітичними 

методами дослідження властивостей територій [62, 124]. 

Ще однією важливою групою характеристик об’єкта нерухомості є 

геометричні та конструктивні характеристики об’єкта нерухомості, а також 

характеристики прав власності на об’єкт, показники ринку нерухомості та інші 

властивості оточення. 

Крім того, необхідно зважати на політичні характеристики (система 

управління, зонування територій [106]), соціальні та економічні 

характеристики. Остання група характеристик є такою, що змінюється в часі в 
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залежності від сценарію розвитку середовища протягом строку реалізації 

проекту. 

Питання розвитку того чи іншого типу нерухомості в межах деякої 

локальної території розглядалось в роботах [62, 106]. Так, у роботі [62] 

запропоновано метод оцінки альтернативних варіантів функціонального 

зонування територій міста. Підхід, що розвивається, дозволяє оцінити 

територію населеного пункту щодо перспективного розвитку того чи іншого 

типу нерухомості. 

У статті [106] розглянуто багатокритеріальну задачу вибору ефективного 

варіанту використання територій міста, яка зведена до рішення задачі векторної 

оптимізації та запропоновано математичну модель оптимізаційної задачі для 

прийняття інвестиційних рішень на ринку комерційної нерухомості. 

Аналіз вітчизняної та закордонної практики проведення проектів 

редевелопменту показує, що переважна (абсолютна) більшість проектів, 

безумовно, є комерційними проектами. Однак, реалізація концепції сталого 

розвитку міста потребує урахування багатьох інших часткових критеріїв якості 

для реалізації місії проекту. 

Крім того, наукову спільноту також цікавлять питання класифікації 

проектів редевелопмента. В тій чи іншій мірі в наукових виданнях з’являються 

більш-менш розгорнуті класифікації проекту редевелопменту, але ці публікації  

є вторинними, або містять часткову класифікацію [46, 47, 125, 126]. 

Наприклад, в роботі [48] класифікація редевелопмента розглянута лише 

за видами редевелопмента: глобальний та редевелопмент «місцевого значення». 

Виходячи з розглянутих вище визначень (див. п.п. 1.1.2) редевелопмента 

та запропонованої класифікації в [48] автором [1] запропонована наступна 

класифікація проектів редевелопменту (рис.2.2): 

1. За розмірами проектів: величина корисної площі та період 

окупності: 

 глобальні – що вимагають значних інвестицій, які пов'язані з 

розчищенням територій, зайнятих колишніми виробництвами, возведенням 
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нових об'єктів, перебазуванням або закриттям підприємств, а також витратами 

які направляються в місцеві та національний бюджети, 

 місцевого значення – пов'язані з перепрофілюванням існуючих 

будівель та споруд в інше призначення. 

2. За типом реконструкції: 

 без виведення об'єкта з експлуатації, 

 з виведенням об'єкта з експлуатації. 

3. За джерелом інвестицій: 

 Державний бюджет, 

 муніципальна влада, 

 великі редевелоперскі компанії, 

 приватні інвестори, 

 реінвестування поточних надходжень від оренди. 

4. За функціональним призначенням: 

 підвищення класності без зміни функціонального призначення 

(наприклад, в сегменті офісної нерухомості: офіси від класу С до класу В; в 

сегменті торговельної нерухомості: ринки – професійні торгові центри – 

ритейл-парки), 

 зміна функціонального призначення: (житлові будівлі – готелі). 

5. За причиною виникнення 

 конкуренція – поява нових форматів, мережевий девелопмент, 

 моральний знос – невідповідність поточним стандартам комфорту 

та безпеки, 

 відсутність достатнього фінансування, 

 зміна попиту – насичення ринку. 

6. За рівнем ризиків проекту: 

 високоризикові проекти (глобальний рівень), 

проекти з низьким рівнем ризику (проекти місцевого рівня). 
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Рисунок 2.2 – Класифікація проектів редевелопменту  
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2.2 Теоретико-множинна модель об’єкта нерухомості – продукту проекту 

редевелопменту 

 

Розглянемо наступне. 

Визначення 2.1. Продукт проекту редевелопменту – об’єкт нерухомості 

як такий – є складною цілеспрямованою [1, 36, 107] організаційно-технічною 

системою , що складається з великої множини підсистем та елементів, виду 

 

    PCPRMΩ ,    (2.1) 

 

де M – множина (фізичних) елементів системи , на якій реалізовано набір 

відносин R, що упорядковують елементи в структуру, що володіє множиною 

властивостей   L,1,ΩPP 
   . 

Множина властивостей   L,1,ΩPP 
  

  
визначає тип функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту.  

Множина M основних класів об’єктів нерухомості складають: 

Ω
1M  – об’єкти житлової нерухомості; 

Ω
2M  – комерційні об’єкти нерухомості; 

Ω
3M  – індустріальні об’єкти нерухомості, 

 

Ω
3

Ω
2

Ω
1 MMMM  ,  Ω

j
Ω
i MM , ji  .   (2.2) 

 

Класифікація об’єкта нерухомості може бути розгорнута в ціле дерево 

різновидів об’єкта нерухомості (M) за функціональним призначенням рис. 2.3. 

Набір відносин R – множина  
N21

Ω r...,,r,rR  правил, норм, 

домовленостей, прав власності, що регламентують порядок використання 

системи .  
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Рисунок 2.3 – Класифікація об’єкта нерухомості за функціональним 

призначенням 

 

Елементи множини R в загальному випадку є змінними величинами. Це 

викликано необхідністю врахування динаміки зовнішнього середовища проекту 

редевелопменту.  

Можливість переходу від одного типу нерухомості до іншого 

забезпечується зміною елементів множини реалізацій.  

Позначимо через х = (х1, х2, …, хК) упорядкований набір (вектор) 

параметрів, тобто фізичних елементів, продукту проекту редевелопменту, 

х  M. 

Кожен з цих векторів х формується в єдине ціле певним набором 

відносин R та володіє множною властивостей ΩP .  

Зміна елементів множини властивостей   L,1,ΩPP 
  

 
дозволяє 

перейти від одного функціонального призначення об’єкту нерухомості до 

іншого. 
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З цього погляду, проект редевелопменту можна розглядати як 

відображення  

 

 Ω
1

MΩ
0

M1Ω
Ψ

0Ω:Ψ  ,  
10

RR , 
10

PP  , (2.3) 

 

яке переводить об'єкт нерухомості  зі стану 0, що визначається вектором 

параметрів х0,  в стан 1, що, в свою чергу, визначається набором параметрів х1. 

Позначимо через С множину, що містить всі можливі варіанти реалізації 

проекту редевелопменту. При цьому урахування таких обмежень, як величина 

очікуваного попиту на об'єкти даного типу нерухомості в районі забудови; 

вимоги Державних стандартів України, (ДСТУ) та Державних будівельних 

норм (ДБН), необхідність збереження історичного вигляду об'єкта, наявність 

або можливість збільшення навантаження на існуючі комунікації, мережі та 

інфраструктуру та ін. виділяє з С допустиму множину X, що містить рішення 

хХ, які є такими, що реалізуються на поточному етапі розвитку продуктивних 

сил та виробничих відносин. 

З урахуванням потреб ринку нерухомості аналіз структури та вмісту 

поняття продукту проекту редевелопменту з точки зору теоретико-множинного 

подання необхідно доповнити такими визначеннями [36]: 

Визначення 2.1. Базовим називається об'єкт нерухомості б, який 

виступає об'єктом купівлі / продажу / оренди і ніяка частина його не може стати 

об'єктом купівлі / продажу / оренди.  

Таким чином, кожен об’єкт нерухомості  є скінченим об’єднанням 

базових об’єктів б. 

Визначення 2.2. Скінчену множину однофункціональних базових об'єктів 

назвемо складеним об'єктом нерухомості.  

При цьому складений об'єкт нерухомості може виступати як єдиний 

об'єкт купівлі / продажу / оренди. 
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Визначення 2.3. Скінчену множину багатофункціональних базових 

об'єктів назвемо складним об'єктом нерухомості. 

Таким чином, вектор параметрів х об’єкту нерухомості, що розглядається, 

в залежності від цілей дослідження, визначає базовий, складений або складний 

об’єкт.   

 

2.3 Багатокритеріальна оптимізаційна модель процесу редевелопменту 

 

У п. 1.3 дано визначення 1.6 ефективності проекту редевелопменту.  

Згідно цього визначення проект редевелопменту характеризується 

ефективністю (узагальнена корисність) G рішення х, що є набором параметрів 

продукту проекту.  

Оцінка ефективності конкретного проекту редевелопменту, зважаючи на 

Визначення 1.6, є векторною величиною, тому для її формалізації доцільно 

використовувати інструментарій функціонально-вартісного аналізу [1, 107]. 

Отже, з точки зору функціонально-вартісного аналізу ефективність 

певного проекту редевелопменту визначається двома групами частинних 

критеріїв. 

Перша група частинних критеріїв – група Кф=kj(x), j=1,n, характеризує 

функціональну якість рішення та включає критерії:  

− k1(x) – економічна значимість (підвищення вартості продукту 

проекту);  

− k2(x) – соціальна значимість (зниження коефіцієнта депресивних або 

нераціонально використовуваних територій в межах міста);  

− k3(x) – бюджетна значимість (наповнення бюджету за рахунок податку 

на нерухомість);  

− k4(x) – екологічна ефективність (мінімальний влив продукту проекту 

на зовнішнє середовище). 
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Друга група КЗ=kj(x), j= J,1n    – витрати в широкому сенсі, необхідні для 

реалізації рішення x, – включають оцінки величин необхідних ресурсів: 

матеріальних, трудових, фінансових та ін. 

Таким чином, оптимізаційна модель задачі визначення оптимального 

варіанту продукту редевелоперського проекту має такий вид 

 

     KKxk,ty,,xk,aGextrargx Djjj
RXx

0

N




;   (2.4) 

 
____

q Q1,q0,ty,x,h  ;      (2.5) 

 

де y(t)=y1(t), y2(t), …, yM(t) – вектор характеристик зовнішнього середовища, 

що включає економічні умови, стан законодавчої бази, характеристики 

території (міського району),  

hq(x,y,t) – функції обмежень на параметри об'єкта,  

x0 – оптимальний варіант параметрів продукту редевелоперського 

проекту, який доставляє оптимальне значення узагальненого критерію якості G, 

aj – вагові коефіцієнти часткових критеріїв якості kj [1, 8]. 

 

2.4 Метод оцінки впливу елементів турбулентного оточення на проект 

редевелопменту 

 

Укрупнення проектів та динамічні зміни зовнішнього оточення, 

починаючи з передінвестиційної стадії реалізації проектів, створюють 

додаткові фактори невизначеності, що набуває в цілому форму турбулентності. 

При управлінні проектами редевелопмента зі змінами в оточенні проекту 

в кожен момент часу можна спостерігати явище турбулентності в матеріальних, 

фінансових, людських, нематеріальних та інформаційних потоках ресурсів 

самого проекту. 

Визначення характеру оточення проекту редевелопменту має велике 

значення, тому що, по-перше, ідея проекту народжується під впливом значення 
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параметрів оточення, по-друге, вже на початковому етапі реалізації проекту 

параметри чинників оточення також змінюються. 

При реалізації проекту редевелопменту відбувається трансформація 

економічного соціального, фінансового та іншого оточення, в якому 

реалізується проект. 

Таке оточення проекту пов’язане з постійними змінами, що носять 

динамічний, слабопрогнозований, тобто турбулентний характер. 

Під оточенням проекту редевелопменту будемо розуміти такі елементи 

оточення, що породжують сукупність сил дальнього та ближнього оточення, які 

сприяють чи заважають досягненню успіху проекту. Причини виникнення 

турбулентності в оточенні проекту редевелопменту є такими [4]: 

– зміна політичної ситуації; 

– зміни в законодавстві; 

– зміна економічної ситуації; 

– зміни в суспільстві та ін. 

Проведено адаптацію методу оцінки впливу елементів турбулентного 

оточення на проект редевелопменту промислових об’єктів (територій) міста, 

який має реалізуватися приватним інвестором без участі держави 

(муніципальної влади).  

Цей тип проекту обрано за двох причин. По-перше, цей тип проекту 

редевелопменту є надзвичайно актуальним для поточного стану 

редевелопменту в Україні, по-друге, такий тип проекту редевелопменту є 

базовим напрямом редевелопменту взагалі. 

Отже, основними елементами зовнішнього оточення (джерелами 

турбулентності) проекту редевелопменту промислових об’єктів  є множина  

 

 PME,C,R,G,M,U,NiE,Cult,NiT,L,S,Ec,P,Y  ,   (2.6) 

 

де нотація позначень надана в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Нотація позначень (2.6) 

 

№ Букв. 

позн 

Джерела 

турбулентності 

№ Букв. 

позн 

Джерела турбулентності 

Далеке оточення 8  U Містобудівельна політика 

1 P Політика Ближнє оточення 

2 Ec Економіка 9 M Ринок нерухомості 

3 S Суспільство 10 G Генплан району забудови 

4 L Закони та право 11 R Конкуренція 

5 NiT Наука і техніка 12 C Підрядники 

6  Cult Культура 13 E Інженерні мережі та споруди 

7  NiE Природа та екологія 14 PM Команда проекту 

 

Оточення має вплив на проект за різними складовими далекого та 

ближнього оточення (рис. 2.4). 

На відміну від інвестиційно-будівельних проектів та проектів 

девелопмента об’єкт проекту редевелопменту на момент його ініціації існує, 

відповідно створює своє далеке та ближнє оточення. 

 

 

Рисунок 2.4 – Далеке і ближнє оточення проектів редевелопменту 
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Кожен з елементів оточення генерується стейкхолдером або групою 

стейкхолдеров проекту редевелопменту. 

Для визначення впливу кожного елемента зовнішнього оточення 

розроблено метод, що адаптує підхід [83] та узагальнює алгоритм оцінки 

впливу елементів турбулентного оточення на проект редевелопменту [4, 18]. 

Вплив турбулентних збурень на проект залежить від таких показників як 

[83]: 

− сила турбулентності Fs – це міра дії вихору турбулентності, який 

викликає зміну стану характеристик успіху проекту або його деформацію; 

− відносна тривалість турбулентності Ft – період дії явища 

турбулентності по відношенню до життєвого циклу проекту (фази), який 

змінюється залежно від умов оточення. 

В сучасних умовах високого динамізму національної економіки рівень 

невизначеності як зовнішнього, так і внутрішнього середовища інвестиційно-

будівельних проектів, зокрема, проектів редевелопменту, є надзвичайно 

високим [3]. Отже, ефективність управління проектом редевелопмента значною 

мірою залежить від якості оцінки впливу елементів турбулентного оточення на 

проект. Адаптовано метод оцінки впливу елементів турбулентного оточення на 

проект редевелопменту, який складається з таких етапів [17]: 

Етап 1. Визначення елементів зовнішнього оточення (джерел 

турбулентності) та відповідних груп стейкхолдерів 

PME,C,R,G,M,U,NiE,Cult,NiT,L,S,Ec,P,Y  . 

Етап 2. Визначення показників впливу турбулентних збурень: ступень дії 

Fs, відносна тривалість Ft турбулентності методом експертних оцінок 

(індивідуальне опитування експерта) для кожного з елементів та визначення 

коефіцієнта впливу (β) на проект редевелопмента в залежності від показників 

Fs, Ft. 

Етап 3. Формування вектора впливу зовнішнього оточення, який 

формується на основі визначення коефіцієнту впливу на успіх проекту. 
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= FsFt       (2.7) 

 

Вплив елементів оточення графічно представлено у вигляді пелюсткової 

діаграми (рис.2.5). Визначення зон впливу: закритична зона (0,9-1); критична 

(0,7-0,8); докритична (0,3-0,6); зона нечутливості (0-0,2). 

Етап 4. Побудова графу [127] взаємовпливу елементів оточення. 

Визначення множини вершин графа – E=P, Ec, …, PM та множини зв’язків 

між елементами оточення проекта редевелопмента, які являються 

орієнтованими ребрами – R=PEc, …, EcM - графа взаємовпливу. 

Етап 5. Формування матриці суміжності G:=(E, R) для визначення впливу 

елементів зовнішнього оточення на інші елементи оточення проекту 

редевелопменту. 

Етап 6. Визначення  сумарного навантаження на відповідні елементи 

зовнішнього оточення. 

Етап 7. Визначення основних показників, які формують потенціал вузла 

(елементи оточення проекту) за допомогою експертної оцінки та загального 

значення потенціала відповідних елементів оточення. 

Результатом дії методу є виділення множини елементів оточення та 

відповідних груп стейкхолдерів, критичних за мірою впливу на проект 

редевелопменту. 

Оцінка впливу турбулентності дальнього та ближнього оточення в 

проектах редевелопменту відбувається найчастіше на основі управління 

очікуваннями зацікавлених сторін та моделювання поведінки оточення, його 

проблем та викликів. Враховуючи, що зацікавлені сторони та оточення мають 

різноманітні цілі, аналіз впливу виконати надзвичайно складно. Але якщо 

провести сегментацію зацікавлених сторін і формалізувати оточення та виявити 

джерело впливу, то можна побудувати відповідну модель [4]. 

Для визначення коефіцієнту впливу  (2.7) було сформовано групу 

експертів та визначено фактори (елементи) Y (2.6) впливу зовнішнього 

оточення, що формуються певною групою стейкхолдерів проекту.  
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Якщо фактор (елемент) впливу формується більш ніж одним 

стейкхолдером, він подається у узагальненій формі. 

Після визначення складових (2.6) оточення проекту редевелопменту 

промислових територій побудовано вектор впливу зовнішнього оточення на 

успіх проекту в якій відображається нормування впливу кожного з елементів 

оточення, починаючи від 0 (вплив не проявляється) і до 1 (вплив 

максимальний) на основі процедури експертного оцінювання. 

У якості експертів виступили фахівці консалтингової групи IDCM Project 

та представники відповідних підрозділів будівельної компанії «Житлобуд – 2». 

Експерти обирались за стажем роботи, рівнем компетентності та іншими 

факторами. 

Групі експертів видано розроблені анкети (див. Додаток Д) для 

опитування. При цьому застосовувалась методика нормованої бальної оцінки, 

Шкала оцінки (табл. 2.2) коефіцієнта впливу турбулентності від 0 до 1, 

запропонована в [128]. 

 

Таблиця 2.2 – Система оцінки коефіцієнта впливу турбулентності, 

ступеня дії сили та відносної тривалості турбулентних збурень 

 

Опис значення Значення шкали 

Турбулентність не впливає 0,0  

Низший ступінь турбулентності 0,1  

Низький ступінь турбулентності 0,2  

Ступінь впливу турбулентності нижче середнього 0,3 

Середня стійкість до турбулентності 0,4 

Вище середнього ступеня впливу турбулентності 0,5 

Менш високий ступінь турбулентності 0,6 

Високий ступінь турбулентності 0,7  

Більш високий ступінь турбулентності 0,8 

Дуже високий ступінь турбулентності 0,9 

Найвищій ступінь турбулентності 1,0 
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Кожен експерт оцінює ступінь дії та відносну тривалість турбулентних 

збурень відповідно до шкали оцінювання табл. 2.2., заповнюючи розроблені 

анкети. 

Так як кожний експерт має різну вагу, тоді групова бальна оцінка ступеня 

дії сили та тривалості турбулентності обчислюється як середньозважена: 

 

,1q,m,1i,xqx
l

1j
j

____l

1j
ijj

сз
i 



  

 

де xij – бальна оцінка i-го джерела збурення j-м експертом 
_______

,,, l1jm1i  ; 

qj – вагові коефіцієнти компетентності експертів (
___

,l1j  ); 

m – кількість джерел збурень; 

Проведено нормування оцінок, які були виставлені експертами та 

розраховано коефіцієнт впливу за формулою (2.7). Результати чисельної оцінки 

впливу кожного з елементів оточення Y (2.6) представлено в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Вплив зовнішнього оточення на проект редевелопменту  

 

№ 

 

Букв. 

позн 

Джерела турбулентності Ступінь дії с 

или 

турбулентності 

(Fs) 

Відносна 

тривалість 

турбулентності, 

(Ft) 

Коефіцієнт 

впливу (β) 

1 2 3 4 5 6 

Далеке оточення 

1 P Політика 0,74 0,9 0,67 

2 Ec Економіка 0,90 1 0,90 

3 S Суспільство 0,34 0,8 0,27 

4 L Закони та право 0,74 0,9 0,67 

5 NiT Наука і техніка 0,50 1 0,50 

6  Cult Культура 0,12 0,5 0,06 

7  NiE Природа та екологія 0,24 0,7 0,17 

8  U Містобудівельна політика 0,74 0,9 0,67 

Ближнє оточення 

9 M Ринок нерухомості 0,90 0,1 0,90 

10 G Генплан району забудови 0,14 0,5 0,07 

11 R Конкуренція 0,42 0,9 0,38 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 

12 C Підрядники 0,50 1 0,50 

13 E Інженерні мережі та 

споруди 

0,12 0,5 0,06 

14 PM Команда проекту 0,80 1 0,80 

 

На основі експертної оцінки ступінь дії сили та тривалості турбулентності 

[83] для кожного з джерел турбулентних збурень відображається у вигляді 

функції приналежності нечітким множинам. 

За отриманими даними побудовано пелюсткову діаграму (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Вплив оточення на проект редевелопменту 

 

В результаті проведених досліджень, використовуючи виділені зони 

впливу, можна зробити висновок, що в критичній зоні (0,7-0,8) по відношенню 

до успіху проекту редевелопменту промислових територій знаходяться такі 

складові оточення: «Команда проекту», «Містобудівна політика», «Політика», 

«Закони та право». 
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Найбільший вплив турбулентності знаходиться в закритичній зоні (0,9-1) 

– «Економіка», «Ринок нерухомості». 

Такі елементи як: «Суспільство», «Наука і техніка», «Конкуренція», 

«Підрядники» знаходяться у докритичній зоні (0,3-0,6). Найменший вплив 

надають складові оточення, які потрапили до зони нечутливості (0-0,2): 

«Природа та екологія», «Культура», «Генплан району забудови», «Інженерні 

мережі та споруди». 

В рамках реалізації етапу 4. методу оцінки впливу елементів 

турбулентного оточення на проект редевелопменту побудовано графову модель  

(Е, R) взаємовпливу елементів оточення.  

Множина вершин графа – E=P, Ec, …, PM – моделює елементи 

оточення проекту редевелопменту (2.6).  

Множина орієнтованих ребер – R=PEc, …, EcM – графа 

взаємовпливу елементів оточення формалізує зв’язки між елементами оточення 

проекту редевелопмента (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з проектом 

редевелопменту 
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Ланцюги взаємовпливу елементів оточення  побудовано на основі 

експертного оцінювання.  Функціональні зв’язки між елементами оточення 

задаються виразами: P = f1(Ec) , Ec = f2 (P, L, M), S = f3(M, Cult) , L = f4 (Ec) , 

NiT = f5( Ec), Cult = f6 (S), NiE = f7 (PM, U), U = f8 (M, PM, G), M = f9(S, L, Ec), 

G = f10(PM, U), R = f11( M, PM), C = f12 (M, PM), E = f13 (PM, NiT, G), PM = 

f14 ( M, Ec). 

Побудована грифова модель дозволяє визначити ступені взаємовпливу 

складових зовнішнього оточення у процесі здійснення проекту редевелопменту. 

Нижче представлені ланцюги взаємовпливу елементів оточення. 

Наприклад, якщо в елементі «Економіка» виникають зміни турбулентного 

характеру, то ці зміни викликають збурення в інших елементах середовища 

проекту редевелопменту за такою логікою: 

− EcL, EcNiE, EcP, EcM, EcPM; 

− EcLM, EcLEc, 

− EcNiEE, 

− EcPEc, 

− EcMC, EcMPM, EcMR, EcMU, EcMS, 

EcMEc, 

− EcPMC, EcPME, EcPMG, EcPMR, EcPMNiE, 

EcPMU 

У випадку джерела турбулентності в складовій «Політика»: 

− PEc; 

− PEcL, PEcNiT, PEcP, PEcPM, PEcM 

Зміни в суспільстві тягнуть за собою деякі наслідки: 

− SCult, SM; 

− SCultS, 

− SMEc, SMU, SMS, SMR, SMPM, SMC 

Зміни в законодавстві: 

− LEc, LM; 



79 

− LEcM, LEcPM, LEcL, LEcNiT, LEcP, 

− LMEc, LMS, LMU, LMR, LMPM, LMC 

Наука і техніка: 

− NiTE 

Зміни в культурі впливають на зміни в суспільстві: 

− CultS; 

− CultSCult, CultSM 

Зміни в містобудівельній політиці мають вплив на зміни в генплані 

району забудови: 

− UNiE, UG; 

− UGU, UGE 

Зміни на ринку нерухомості: 

− MEc, MC, MPM, MR, MU, MS; 

− MEcL, MEcNiT, MEcP, MEcPM, MEcM, 

− MPMC, MPME, MPMG, MPMR, MPMNiE, 

MPMU, 

− MUNiE, MUG, 

− MSM, MSCult 

Зміни за складовою «Генплан району забудови» оточення проекту: 

− GE, GU; 

− GUG, GUNiE 

Зміни в середині команди проекту: 

− PMC, PME, PMG, PMR, PMNiE, PMU; 

− PMGE, PMGU, 

− PMUNiE, PMUG 

Таким чином, E=P, Ec, S, L, NiT, Cult, NiE, U, M, G, R, C, E, PM – 

множина вершин графа та R=PEc, EcL, EcNiE, EcP, EcM, EcPM, 

SCult, SM, LEc, LM, NiTE, CultS, UNiE, UG, MEc, MC, 

MPM, MR, MU, MS, GE, GU, PMC, PME, PMG, PMR, 
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PMNiE, PMU – множина пар різних вершин, які являються орієнтованими 

ребрами. 

З графом (Е, R) асоціюється матриця суміжності, яка є квадратною 

матрицею, в даному випадку вимірності 1414. Елемент матриці, який 

находиться на перетині i-ї строки й j-го стовбця, характеризує вплив одного 

елемента оточення на інший елемент. При цьому елемент матриці буде мати 

вид пари взаємодії fi;fj вузлів графа між собою. Таким чином, параметр fi – 

відображає вплив елемента на другий вузол, тобто вихідний зв'язок, а параметр 

fj – показує вплив інших елементів на даний вузол графа, тобто символізує 

зв’язки, що входять у вершину графа; 0 – характеризує вплив елемента 

оточення самого на себе;  – показує, що вплив одного елемента  оточення на 

інший відсутній. 

Кожна дуга, яка зв’язує певний елемент оточення проекту 

редевелопмента з іншим елементом, має вагу, яка може мати як позитивне так і 

негативне значення. Ці значення відображають позитивний та негативний 

характер відповідних зав’язків. 

Рядки матриці суміжності визначають вплив елементів оточення проекту 

на інші елементи або дуги, які виходять з вершин орієнтованого графа. 

Граф (Е, R), що розглядається, можна представити у вигляді матриці 

суміжності (2.8). 

Використовуючи числові значення впливу зовнішнього оточення на 

проект редевелопмента розрахованих раніше (табл. 2.3), та інформації, 

представленої експертами про характер взаємозв’язків елементів оточення, 

граф (Е, R) можна подати у вигляді рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Графова модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з 

проектом редевелопмента (з числовими значеннями взаємодії) 

 

За даними матриці (2.8) можна розрахувати сумарний вплив Li елементів 

на відповідний вузол графа Ei, використовуючи таку формулу  

 




14

1j
ji fL , 

____

14,1i       (2.9) 

 

Розраховані дані представлені в табл. 2.4 та відображені на графовій 

моделі – в блоках біля кожного вузла (рис. 2.8). 

Для реалізації Етапу 7. методу оцінки впливу елементів турбулентного 

оточення на проект редевелопменту введемо поняття потенціалу вузла графової 

моделі. 

В даній роботі під потенціалом будемо розуміти систему елементів 

зовнішнього оточення та умов, які необхідні для успішної реалізації проекту. 
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Таблиця 2.4 – Значення сумарного навантаження на відповідні 

елементи оточення проекту 

 

Елементи зовнішнього оточення Load (ij) 

P -0,9 

Ec 0,44 

S -0,84 

L -0,9 

NiT -0,9 

Cult -0,27 

NiE -1,47 

U -1,63 

M 0,04 

G -1,47 

R -1,7 

C -1,7 

E -1,37 

PM -1,8 

 

На основі експертної оцінки було проведено аналіз для визначення 

потенціалу кожного вузла (елемента оточення проекту) та його властивості 

відносно опору негативному впливу оточення та протидії йому. Основними 

показниками, які формують потенціал вузла є: 

 компетентність вузла (групи стейкхлдерів) щодо проектної 

діяльності (Competence (C)); 

 технологічна зрілість в предметній області (Maturity (M)); 

 гнучкість у прийнятті змін (Flexibility (F)). 

Загальне значення потенціалу вузла є сумою значень його 

характеристик. 

Шляхом експертного оцінювання були отримані такі результати (табл. 

2.6) розрахунку потенціалу вузлів графа. Для визначення сумарного значення 

компетентності вузла була прийнята шкала оцінювання від 0 до 1, при цьому 

значення можуть бути як позитивні так і негативні. 
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Таблиця 2.5 – Визначення потенціалу вузла графа 

 

Елементи 

зовнішнього 

оточення 

Основні 

показники 

Загальне 

значення 

потенціалу 

Елементи 

зовнішнього 

оточення 

Основні 

показники 

Загальне 

значення 

потенціалу 

C M F C M F  

P 0,3 0,2 -0,3 0,2 U 0,6 0,6 0,2 1,4 

Ec 0,4 0,2 0,1 0,7 M 0,5 0,5 0,3 1,3 

S 0,2 0,2 -0,1 0,3 G 0,6 0,6 0,2 1,4 

L 0,3 0,1 -0,3 0,1 R 0,5 0,5 0,3 1,3 

NiT 0,5 0,6 0,3 1,4 C 0,6 0,5 0,4 1,5 

Cult 0,3 0,2 0,2 0,7 E 0,6 0,6 0,2 1,4 

NiE 0,4 0,4 -0,1 0,7 PM 0,7 0,7 0,6 2 

 

Сумарний вплив елементів на відповідний вузол графа відображений в 

блоках біля кожного вузла на рис.2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Графова модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з 

проектом (з визначенням сумарного навантаження та потенціалу вузлів) 

– сумарне навантаження; 

– потенціал вузла. 

– взаємовплив елементів на вузол; 
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Таким чином, графова модель взаємовпливу оточення в процесі 

взаємодії з проектом (з визначенням сумарного навантаження та потенціалу 

вузлів) показує, що чим більший потенціал вузла тим більший вплив цього 

елемента зовнішнього оточення на параметри проекту. 

 

2.5 Висновки з розділу 2 

 

1 Розглянуто концепцію проекту редевелопменту як інструмент 

підвищення економічної ефективності міста. Визначено цілі проекту 

редевелопменту. 

2. Представлено класифікацію об’єкта нерухомості за функціональним 

призначенням та запропоновано класифікацію проектів редевелопменту. 

3. Побудовано оптимізаційну модель задачі визначення оптимального 

варіанту продукту  проекту редевелопменту. 

4. Розроблено метод оцінки впливу елементів турбулентного оточення 

на проект редевелопменту з використанням графової моделі взаємовпливу 

оточення в процесі взаємодії з проектом редевелопменту. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛІ ТА МЕТОД ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ ПРОЕКТУ 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ 

СТРУКТУРНА ТА ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАДАЧІ 

Запропоновано формалізацію властивостей об’єкта нерухомості як 

складної організаційно-технічної системи у взаємодії з турбулентним 

оточенням стосовно множини типів функціонального призначення. 

Розглянуто концепцію цінності (корисності) продукту проекту 

редевелопменту у взаємозв’язку із поняттям економічної ефективності 

проекту редевелопменту. Наведено математичну модель визначення цінності 

продукту проекту та низку підходів до розв’язання задачі із застосуванням 

аналітичних методів і методів експертного оцінювання, у статичній та 

динамічній постановці із застосуванням функції корисності продукту 

проекту. 

Результати розділу опубліковані в роботах [3, 7, 8, 10-12, 14, 17, 19]. 

 

3.1 Формалізація властивостей об’єкту нерухомості  

 

У п. 2.2 розглянуто теоретико-множинне подання (2.1) продукту 

проекту редевелопменту – об’єкту нерухомості  у вигляді тріади. 

Множини 
P  властивостей L,...,2,1}P{P 

    об'єкта нерухомості 

включають: фізичні, геометричні та конструктивні характеристики об'єкта 

нерухомості ( 
1P ), телекомунікаційні характеристики ( 

2P ), характеристики 

земельної ділянки ( 
3P ), параметри інженерно-технічної інфраструктури 

( 
4P ), природньо-ландшафтні властивості ( 

5P ), характеристики 

містобудівної зони ( 
6P ), параметри транспортної інфраструктури ( 

7P ), 

соціально-економічні характеристики району ( 
8P ), показники ( 

9P ) ринку 
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нерухомості території, що розглядається, а також  характеристики ( 
10P ) прав 

власності на об’єкт. Наявність групи характеристик ( 
10P ) є суттєвою для 

подальшого розгляду об’єкту нерухомості як власне об’єкту, а зрештою 

продукту проекту редевелопменту. Таким чином, далі покладаємо L=10. 

У цьому контексті необхідно виокремлювати поняття нерухомого 

майна як матеріального (будівельний об'єкт + територія) об'єкта та як 

комплексу економіко-правових та соціальних відносин, що забезпечують 

спеціальний порядок розпорядження їм. 

Зауважимо, що за змістом властивостей має місце декомпозиція 

множини властивостей }P{P     у вигляді  

 

{P 
( 

1P , 
2P , 

3P , 
4P ), ( 

5P , 
6P , 

7P ), ( 
8P , 

9P ), ( 
10P )},  (3.1) 

 

де перша група властивостей ( 
1P , 

2P , 
3P , 

4P ) задає конструктивні 

характеристики об’єкту , друга група ( 
5P , 

6P , 
7P ) визначає особливості 

оточуючої території, третя група ( 
8P , 

9P ) характеризує локальне ринкове 

середовище, четверта група ( 
10P ) задає нормативи правового поля. 

Структура властивостей P
 об’єкта  є ієрархічною, яка містить 

щонайменше 2 рівні – в залежності від ступеню деталізації моделі. Кожний 

елемент 
P  першого рівня з множини властивостей }P{P     у свою чергу 

є підмножиною }p,....,p,p{P 21



 
  властивостей об'єкта , 10...,,1 . 

Проведений аналіз множини можливих характеристик об’єкта 

нерухомості показав, нижня оцінка Qlower загальної кількості |P| значимих 

характеристик об’єкта задовольняє співвідношенню |P| =



10

1
  Qlower  150.  

Ці групи властивостей відрізняються за ступенем впливу на них ОПРМ. 

(рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Класифікація властивостей об’єкту нерухомості стосовно 

ОПРМ 

 

Так, ОПРМ може змінювати значення характеристик першої групи, 

частково змінювати та зважати на характеристики другої та четвертої групи 

за допомогою ініціювання та реалізації проекту редевелопменту, 

характеристики третьої групи є екзогенними щодо ОПРМ. 

Крім того, характеристики першої та другої групи уособлюють тип 

функціонального призначення об’єкта нерухомості .  

Властивості 
P  є незалежними, тому розмаїття станів об’єкту 

нерухомості можна розглядати як точки у багатовимірного простору 

характеристик PL. 

Фізичною реалізацією властивостей 
P  є  деякий варіант структури 

продукту  проекту як складної цілеспрямованої організаційно-технічної 

системи, що задається багатовимірним вектором =(1, 2,…, n), таким, що 

   R . 
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Розглянуті властивості об'єкта нерухомості  задаються 

лінгвістичними та числовими величинами, які вимірюються в різних шкалах 

та можуть виражатися: 

− якісними (лінгвістичними) ознаками (матеріал несучих 

конструкцій, зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок, тип планування, 

тип власності – приватна, муніципальна власність, тощо);  

− бінарною ознакою «0» і «1» (наявність дитячого майданчика, 

наявність огорожі, наявність систем відеоспостереження, систем пожежної 

автоматики, ліфтової шахти, тощо); 

− кількісною ознакою, тобто числом (площа земельної ділянки, 

корисна площа будівлі, висота поверхів, крок колон, відстані до зупинок 

громадського наземного транспорту, відстані до найближчої станції метро, 

кількість машино-місць на паркінгу, тощо). 

 

3.2 Характеристика типів функціонального призначення 

 

Проведемо аналіз множини А альтернативних варіантів 

функціонального використання міських територій, що визначають тип 

призначення об'єкта нерухомості . 

В роботі [62] надана вихідна класифікація скінченої множини А типів 

Ai, N,...,1i  , функціонального призначення об'єкта нерухомості. На основі 

цитованого підходу на першому щабелі класифікації у даному дослідженні 

виділено такі типи функціонального призначення, як А1 – торгівельна 

нерухомість, А2 – офісна нерухомість, А3 – багатоповерхова житлова 

нерухомість; 4A
 – малоповерхова житлова нерухомість; 5A – готельна 

нерухомість; 6A  – промислова нерухомість, 7A  – складська нерухомість, 
8A  

– розважальна нерухомість (відпочинок, дозвілля, рекреація, підприємства 

громадського харчування). 

Введені типи нерухомості Ai у свою чергу є  множинами відповідних 

підтипів.  
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Таким чином, структура множини А є ієрархічною. На основі даної 

класифікації визначаються властивості майбутнього продукту проекту, 

множина яких визначає область припустимих значень векторної функції 

ефективності девелоперського проекту. 

Необхідність зміни типу функціонального призначення об’єкту 

нерухомості  і є підґрунтям започаткування проекту редевелопменту. 

Кожен з можливих типів Аi функціонального призначення 

характеризується певними значеннями характеристик властивостей P . 

Набір таких характеристик, притаманний кожному типу функціонального 

призначення позначимо як  i_P
P , i=1,…, N.  

Зауваження 3.1. Вважатимемо, що типи функціонального призначення 

об’єктів нерухомості є індиферентними щодо характеристик прав власності. 

Таким чином, структура властивостей, що формують той чи інший тип 

функціонального призначення, є подібною до подання (3.2) за виключенням 

четвертої групи. 

Значення характеристик першої )P,P,P,P( i
4

i
3

i
2

i
1  та другої ( i

5P , i
6P , i

7P ) 

груп задаються відповідними ДБН [129], екологічними нормами, наказами 

профільних міністерств, розпорядженнями місцевої влади, іншими 

документами, що регламентують процес будівництва та експлуатації 

будівель, а також практикою господарювання. Ці нормативи накладають 

певні обмеження на  конструктивні характеристики об’єктів даного типу 

нерухомості, які диктуються власне характеристиками будівлі, а також 

оточуючим архітектурним середовищем та геолого-метереологічними 

особливостями будівельної ділянки.  

Дані властивості задаються за невеликим виключенням ексклюзивних 

ознак певним числовим діапазоном (інтервалом) або множиною допустимих 

елементів. Наприклад, поверховість будівлі типу функціонального 

призначення «житлова нерухомість бізнес-класу» задається числовим 

діапазоном, або тип матеріалу огороджувальних конструкцій, що задається 
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множиною текстових констант. 

Властивості ( i
8P , i

9P ) типів функціонального призначення третьої 

категорії  формуються під впливом поточного та побудованого на цій основі 

прогнозного стану ринку житлової та комерційної нерухомості. Основними 

характеристиками ринку є функції платоспроможного попиту Di(t,А) та 

пропозиції Si(t,A), які змінюються у часі. 

Зауваження 3.2. Характеристики 7,...,2,1j
i
j }P{   перших двох груп також 

можуть змінюватися у часі, але такі зміни відбуваються значно повільніше у 

порівнянні із динамікою характеристик третьої групи, тому їх можна вважати 

умовно постійними на заданому горизонті прогнозу.  

Зауваження 3.3. Відмітимо, що кожний об’єкт нерухомості, як у стані 

0 – об’єкт проекту редевелопменту, так і у стані 1 продукту проекту 

редевелопменту – є носієм певного типу функціонального призначення, тому 

перебирає на себе характеристики відповідного сегменту ринку нерухомості 

у вигляді третьої групи характеристик ( 
8P , 

9P ) локального ринкового 

середовища. 

Таким чином, узагальнено під проектом редевелопмента можна 

розуміти процес переходу від одного функціонального призначення до 

іншого на визначеній множині А типів функціонального призначення . 

 

3.3 Задача визначення оптимального призначення продукту проекту 

редевелопменту 

 

Як зазначалось у підрозд. 1.3, проект редевелопменту характеризується 

комплексною ефективністю, що включає такі часткові критерії, як 

економічна Ep, бюджетна Еб, соціальна Ee, екологічна Ec компоненти [68], 

приймаючи до уваги неоднорідність множини стейкхолдерів.  

Зауваження 3.4. Сучасні норми ведення девелоперського бізнесу 

диктують також необхідність відповідності європейським нормам, серед яких 
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і відповідність одному або декільком міжнародним стандартам оцінки 

екологічної ефективності будівель (наприклад, BREEAM [BRE Environmental 

Assessment Method http://www.breeam.com/ ] або LEED [Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED) https://www.usgbc.org/leed]). 

Зважаючи на сутність проекту редевелопменту як безумовно 

комерційного проекту, виділимо у якості головного частковий критерій 

економічної ефективності проекту редевелопменту.  

У відповідності з канонами теорії багатокритеріальної оптимізації [107] 

інші часткові критерії формують обмеження задачі визначення оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту.  

В найбільш загальному вигляді це такі обмеження: 

 

))(E,Emax()(E 0б
норм
бб  ,    (3.2) 

))(E,Emax()(E 0c
норм
cc  ,    (3.3) 

))(E,Emax()(E 0е
норм
ее  ,    (3.4) 

 

де 
норм

)(E    це  відповідні нормативні значення критеріїв, прийнятні для даної 

території; )(E 0c    значення критеріїв при початковому стані об’єкту 

нерухомості .  

Зауваження 3.4. Часткові критерії бюджетної Еб, соціальної Ee, 

екологічної Ec ефективності розглядатимуться далі як обмеження, що 

забезпечують фізичну реалізуємість проекту редевелопменту.  

Інакше кажучи, обмеження (3.2) – (3.4) на множині можливих типів 

функціонального призначення А виділяють підмножину AadmissibleA 

допустимих типів, виходячи з вихідних характеристик об’єкту проекту 

редевелопменту.  

Проект редевелопменту є протяжним у часі та потребує значних 

витрат, тому на передінвестиційній стадії проекту  є необхідним визначитися 
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з величиною майбутньої цінності продукту проекту, що є основою прийняття 

інвестиційного рішення. 

Безумовно,проект редевелопменту не може бути комерційно успішним 

без створення цінності для двох груп зацікавлених осіб проекту, а саме 

кінцевих користувачів – споживачів продукту проекту з одного боку, та 

учасників команди проекту, перш за все інвесторів та підрядників. 

Аналіз генезісу оцінки економічної ефективності проекту [130] 

показав, що економічна ефективність проекту визначається додатковим 

прибутком, що генерується в результаті реалізації проекту.  

У свою чергу додатковий прибуток генерується підвищенням цінності 

продукту проекту.  

Концептуально цінність продукту проекту, котра є суб’єктивною 

категорією, проявляється в здатності продукту задовольняти потребу або 

забезпечувати  вигодою користувача і команду проекту [77]. 

Цінність продукту редевелопменту як товару для кінцевого 

користувача складно оцінити формально – це категорія суб’єктивна, так як 

необхідно ураховувати власні уподобання користувача, які сам користувач 

зазвичай не може формалізувати, керуючись інтуїцією під час прийняття 

рішень.  

Перевищення цінності продукту проекту над ціною, яку необхідно 

сплатити, збільшує множину реальних споживачів, що для інвестора 

(команди проекту), відповідно означає перевищення ціни продукту проекту 

над короткостроковими граничними витратами [130], тобто прибуток. 

На рис. 3.2 пропозиція S об’єктів нерухомості певного виду 

функціонального призначення до та після реалізації проекту редевелопменту 

позначена відповідно S1 та S2. Збільшення пропозиції S призводить до 

збільшення надлишку споживачів, що дорівнюють площі А у першому 

випадку, та площі (А + В + Е) у другому випадку. Саме надлишок споживачів 

відбиває перевищення цінності продукту проекту редевелопменту над ціною, 

яку вони сплачують.  
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Рисунок 3.2 – Параметри основних гравців ринку нерухомості в результаті 

реалізації проекту редевелопменту 

 

Брак пропозиції – у першому випадку (В + С), у другому – (С + F) –  

визначає перевищення ціни над короткостроковими граничними витратами, 

тобто прибуток девелоперов. 

Формально цінність  продукту  проекту редевелопмента формується 

конструктивними характеристиками ( 
1P , 

2P , 
3P , 

4P ) об’єкта нерухомості. 

Приріст цінності ( 
1P ,…, 

4P ) досягається такими конструктивними 

перетвореннями об’єкта нерухомості, які відповідають потребам ринку, 

тобто задовольняють наявний платоспроможний попит Di(t,А) на певний i-й 

тип нерухомості завдяки підвищенню пропозиції Si(t,A). 

Отже, з одного боку маємо об’єкт нерухомості  як складну 

організаційно-технічну систему, з іншого боку – множину можливих типів 

функціонального призначення.  

При цьому 0 – структура  як об’єкту проекту редевелопменту,  1 – 

структура продукту проекту, що є носієм оптимальних характеристик 
1P ,…, 

D 

S1 
S2 

A 

B 

F 

E 

P 

P1 

P2 

Q 

Проект  

редевелопменту 

С 



 95 


4P , які задають максимальну цінність продукту проекту.  

Як вже було показано раніше, в загальному випадку визначення 

цінності  продукту проекту є багатокритеріальною задачею, але головним 

критерієм ефективності проекту редевелопменту є певний вид економічного 

критерію, наприклад, чистий дисконтований прибуток, який безпосередньо 

залежить від множини характеристик ( 
1P , 

2P , 
3P , 

4P ).  

У свою чергу значення   характеристик 
5P , 

6P , 
7P  продукту проекту 

можна вважати умовно-постійними величинами (стосовно задачі 

редевелопменту), якщо компоненти вектору змін {( 
5P ), ( 

6P ), ( 
7P )} цих 

характеристик в рамках виконання проекту редевелопменту не перевищують 

певної порогової величини (вектор {max(

5P ), max(


6P ), max(


7P )}) та  

реалізуються за рахунок власних коштів інвестора або девелопера.  

Показник NPV чистого дисконтованого прибутку дозволяє 

класифікувати варіанти й приймати рішення на основі порівняння 

інвестиційних витрат з доходами від нерухомості, наведеними до поточної 

вартості. Цей показник складається у визначенні різниці між сумою 

дисконтованих грошових надходжень від реалізації проекту й 

дисконтованою поточною вартістю всіх витрат: 

 

           (3.5) 

 

де k − ставка дисконту; 

CFt(s) – грошові надходження в період t; 

It(s) –інвестиційні витрати в момент часу t; 

T − тривалість життєвого циклу продукту проекту редевелопменту. 

Очевидно, сума грошових надходжень 
 

T

1t
t

i
t

)k1(

)(CF
 − доходна частина 

показнику – прямо пропорційно залежить від величини платоспроможного 

попиту Di(t,А) на i-й тип нерухомості.  
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Введемо поняття абсолютної та відносної цінності продукту проекту 

редевелопменту.   

Однією з можливих оцінок абсолютної цінності продукту проекту для є 

ступінь відповідності об’єкту нерухомості типу нерухомості, який є найбільш 

затребуваним на локальному ринку нерухомості.  

Таким чином, можна прийняти, що абсолютна цінність продукту 

проекту задовольняє обмеження  

 

0 ( 
1P ,…, 

4P )  1, 

 

де 0 означає, що продукт проекту не є затребуваним на ринку нерухомості, 1 

– повністю зданий в оренду або реалізований на ринку. 

Однак аналіз ретроспективних даних щодо ринку нерухомості [131] 

показує, що є можливою ситуація, коли повністю реалізований продукт 

проекту за найвищою ціною, що склалася в певний історичний період, за 

певних умов не компенсуватиме навіть витрати інвестора. На рис. 3.3 надано 

ілюстрацію співвідношення Цінність / Нормовані витрати / Добуток за 

типами функціонального призначення у часовому перерізі на момент часу Т 

для певного об’єкту проекту редевелопменту.  
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Рисунок 3.3 – Співвідношення Цінність/Нормовані витрати/Добуток за 

типами функціонального призначення у часовому перерізі на момент Т 
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Незважаючи на практично повну реалізацію об’єкту за першим типом 

функціонального призначення, (абсолютна цінність є близькою до одиниці), 

очікуваний добуток нижчий, ніж у реалізації за третім типом 

функціонального призначення. 

Тому далі розглянемо поняття відносної цінності продукту проекту 

редевелопменту. 

Припущення 3.1. Нехай задача визначення оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту 

розглядається на множині типів функціонального призначення, фізично 

реалізуємих на даній території, виходячи з характеристик початкового 

об’єкту нерухомості, тобто на множині AadmissibleA. 

Під відносною цінністю продукту проекту розумітимемо далі здатність 

продукту задовольняти потребу або забезпечувати  вигодою користувача і 

команду проекту в порівнянні з витратами на досягнення результату. 

Таким чином, із застосуванням форми показнику NPV задача 

визначення оптимального призначення продукту проекту редевелопменту 

набуває вигляду. 

Якщо є індекс і справа, він повинен бути також зліва 
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   (3.6) 

 

за обмежень (3.2) – (3.4). 

 

3.3.1 Метод визначення оптимального призначення об’єкту 

нерухомості з урахуванням моделі множини досяжності функціональних 

призначень 

 

Задача (3.2) – (3.6) за постановкою є багатовимірною динамічною 

задачею дискретної оптимізації, тобто дана задача відноситься до класу 
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важко розв’язуваних задач [130]. Висока розмірність задачі, що 

зумовлюється великою кількістю альтернатив, значним  числом елементів та 

властивостей об’єкту нерухомості, унеможливлює дістання глобально-

оптимального розв’язку.  

Тому в роботі в якості підходу до розв’язання пропонується розбиття 

вихідної задачі на дві підзадачі.  

Задача 1. Упорядкування альтернатив функціонального призначення, 

зважаючи на вихідні характеристики об’єкту нерухомості у стані 0. 

Розв’язання даної задачі передбачає аналіз наявних статистичних рядів 

даних та виконується у такі укрупнені кроки. 

Крок З1.1. Перевірка наявних рядів даних на відсутність шумів, 

достатність кількості вимірювань. Якщо ряди статистичних даних містять 

недостатню кількість статистичних даних – перехід до Кроку 5.  

Крок З1.2. Перевірка наявних рядів даних на нестаціонарність (тест 

Дікі-Фуллера та ін). Якщо ряди, що досліджуються, є нестаціонарними – 

перехід до кроку 4. 

Крок З1.3. Виходячи з умови сталості економічних умов та відсутності 

турбулентності зовнішнього середовища  ринку нерухомості – побудова 

прогнозних трендів функцій попиту та пропозиції із застосуванням 

класичного регресійного та дискримінантного аналізу. Оцінка ємності 

визначених сегментів ринку нерухомості. 

Перехід до розв’язання задачі 2. 

Крок З1.4. Побудова прогнозних трендів динамічних функцій попиту та 

пропозиції із застосуванням методів нелінійної динаміки.  

Перехід до розв’язання задачі 2. 

Крок З1.5. При недостатній кількості значень статистичних даних – 

оцінка ємності визначених сегментів ринку нерухомості за основі методик 

експертного оцінювання [132]. 

Перехід до розв’язання задачі 2.  
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Крок З1.6. Визначення підмножини досяжності на множині А 

функціональних призначень.  

Означення 3.1. Підмножина досяжності – це підмножина множини А 

функціональних призначень, яка є фізично реалізуємою на об’єкті 0 проекту 

редевелопменту, зважаючи на його стан 0. 

З метою визначення підмножини досяжності на множині А 

функціональних призначень введена метрика )A,A( ji . У найпростішому 

випадку )A,(A ji =1, якщо такий перехід можливий, і 0 – якщо обмеження, 

що накладаються внутрішнім і зовнішнім середовищем продукту проекту, не 

дозволяють здійснити такий перехід (взагалі або в поточному періоді часу). 

Процес побудови метрики здійснений на основі аналізу властивостей об'єктів 

нерухомості різних функціональних призначень.  

Побудована графова модель (рис. 3.3, табл. 3.1), що моделює процес 

формування підмножини досяжності. Графова модель представляє собою 

орієнтований граф із циклами, вершинами якого є можливі типи 

функціональних призначень, а ребра (суцільна лінія) означають можливість 

зміни функціонального призначення продукту проекту.  

З часом класність об’єкту нерухомості може знижуватися, отже, 

об’єкти можуть понижуватися в класі (штрих-пунктирна лінія).  
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Рисунок 3.4 – Графова модель множини досяжності
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Таблиця 3.1 – Номенклатура графової моделі множини досяжності 

 
№ 

п/п 

Підтипи функціонального призначення Тип функціонального призначення 

Позначка Назва типу Позначка Назва типу 

1 ТРЦ Торгово-розважальний центр 

ТН 
Торгівельна 

нерухомість– тип А1 

2 ТЦ  Торгівельний центр 

3 ГМ  Гіпермаркет 

4 МТПП Магазин товарів повсякденного попиту 

5 ДК Діскаунтер 

6 МС Магазин - салон 

7 КлDо.н. Клас D офісної нерухомості ОН Офісна нерухомість– 

тип А2 8 КлСо.н. Клас C офісної нерухомості 

9 КлВо.н Клас B офісної нерухомості 

10 КлАо.н. Клас A офісної нерухомості 

11 КлПБП Клас Преміум 

БЖН 

Багатоповерхова 

житлова нерухомість– 

тип А3 

12 КлББП Клас Бізнес 

13 КлЕБП Клас Економ 

14 УЦ  Українська цегла 

15 УП  Українська панель 

16 КМПУ 
Котеджні містечка з професійним 

управлінням 
МЖН 

Малоповерхова житлова 

нерухомість– тип А4 17 ІЗсф Індивідуальна забудова (старий фонд) 

18 ІЗвп Індивідуальна забудова (власний проект) 

19 К* Категорія * 

ГН 
Готельна нерухомість – 

тип А5 

20 К** Категорія ** 

21 К*** Категорія *** 

22 К**** Категорія **** 

23 К***** Категорія ***** 

24 ХімП Хімічна промисловість  

ПН 
Промислова 

нерухомість– тип А6 

25 МБ  Машинобудування 

26 ЛП  Легка промисловість 

27 ХП  Харчова промисловість 

28 ПП  Переробна промисловість 

29 Кл Dс.н. Клас D складської нерухомості 

СН 
Складська нерухомість– 

тип А7 

30 Кл Сс.н Клас С складської нерухомості 

31 Кл Вс.н. Клас В складської нерухомості 

32 Кл Ас.н. Клас А складської нерухомості 

33 ТВО Театрально-видовищні об’єкти  

РН 
Розважальна 

нерухомість– тип А8 

34 СРК Спортивно-розважальні комплекси 

35 ПШХ Підприємства швидкого харчування 

36 Рс Ресторани 

 

Задача 2. Визначення вартості досягнення того чи іншого стану 

функціонального призначення. 
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В процесі аналізу задачі 2. запропоновано та проведено аналіз трьох  

відмінних за природою підходів, що доповнюють один іншого і в цілому 

складають так звану гібридну методологію розв’язання задачі.  

Перший підхід оснований на експертному оцінюванні вартісної 

можливості реалізації альтернатив функціонального призначення. У роботі 

[11_] виділені діапазони відповідності iQ   значень часткових властивостей 


P , L...,,1l  , об’єкта  кожному введеному типу функціонального 

призначення Ai, i=1,…,N. 

Методика розв’язання складається в побудові функції відповідності 

(
P ,А), що дозволяє провести ранжування можливих альтернатив 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Визначення значень функції (
P ,А) проводиться на основі складання 

матриці 
LNi  експертних оцінок відповідності та значущості 

властивостей об'єкта  кожній із альтернатив множини типів 

функціонального призначення А. 

В якості шкали оцінювання запропонована наступна наближена 

модель: 1θ i   – властивість 
P  об'єкта  значима та не відповідає даному 

типу Аi альтернативного функціонального призначення, 0θ i   – властивість 


P  об'єкта   не значима для даного типу Аi альтернативного 

функціонального призначення, 1θ i   – властивість 
P  об'єкта  значима та 

відповідає даному типу Аi альтернативного функціонального призначення. 

Таким чином, функція відповідності (
P ,А) розглядається як вектор 

(
P ,А) = ( 1(Р,А) ,…, N (Р,А) ), де кожна компонента i(Р,А) є адитивна 

функція вигляду i(Р,А) = 



L

1
i


 . 

Другий підхід є більш формалізованим і використовує нотацію, 

введену у підрозд. 3.1. щодо подання вектору характеристик об’єкту 
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нерухомості 
P  як точки в певному метричному просторі характеристик. 

Продовжуючи міркування з цієї точки зору, кожен з типів А i 

функціонального призначення можна подати у вигляді гіперпаралелепіпеду 

 ii
2

i
1

G
i P...PP:A   – можливо, вимірності, меншої за вимірність простору 

характеристик у випадку, якщо певна властивість i
kP   відсутня або подається 

одним конкретним значенням, а не діапазоном значень ]P,P[P i
maxk

i
mink

i
k  , 

k=1,2,…,i. 

Для визначення міри близькості початкового стану 
0P


 об’єкту 

нерухомості до певного типу функціонального призначення у просторі 

характеристик можна застосовувати евклідову або манхетенову метрику 

[133-135]. 

У випадку евклідової метрики Задача 2 зводиться до пошуку 

оптимального вектору властивостей *
ip  вигляду  

 











 1k

2
ikk

FrA)p,...,p,p(

*
E_i )pP(minp 0

G
i21

, за умови ikk pP 0 
,   (3.7) 

 

де G
iFrA   границя  гіперпаралелепіпеду G

iA  [136]. 

Застосування манхетенової метрики (що є сумою довжин проекцій 

відрізка між точками на осі координат) призводить до інтерпретації задачі 2 

вигляду  

 











 1k

ikk
FrA)p,...,p,p(

*
M_i pPminp 0

G
i21

, за умови ikk pP 0 
.   (3.8) 

На рис. 3.5. наведено ілюстрацію такого подання у тривимірному 

просторі характеристик. 
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Рисунок 3.5 –  Геометрична ілюстрація Задачі 2 у тривимірному просторі 

характеристик 

 

Зауваження 3.5. Відстані, що розглядаються у виразах (3.7), (3.8), 

мають бути зважені на вартість досягнення 0
k
ip

C


 відповідної властивості типу 

функціонального призначення. 

Таким чином, уточнені залежності (3.7), (3.8) з урахуванням 

Зауваження 3.5 набувають вигляду: 

евклідова метріка –  

 









 1k

2

ikkpFrA)p,...,p,p(

*
E_i )pP(Cminp 00

k
iG

i21

, за умови ikk pP 0 
,  (3.9) 

 

манхетенова метріка –  

 











 1k
ikkpFrA)p,...,p,p(

*
M_i pPCminp 00

k
iG

i21

, за умови ikk pP 0 
.   (3.10) 
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Величини 0
k
ip

C


, k=1,2,…,i, i=1,…, N визначаються з актуальної 

нормативної документації [136, 137]. 

 

3.3.2 Двоїста природа об’єкта нерухомості. Поняття корисності 

 

Як зазначалось у п. 3.2, забезпечення більшої ринкової вартості об’єкту 

нерухомості (цінності) здійснюється за рахунок зміни функціонального 

призначення (типу) об'єкта нерухомості з метою максимальної відповідності 

вимогам ринку нерухомості в рамках виконання проекту редевелопменту. 

Аналіз реалій господарської діяльності показує, що при прийнятті 

рішення про ініціацію проекту редевелопменту необхідно брати до уваги не 

тільки так звану короткострокову перспективу, тобто зважати на 

характеристики об’єкта нерухомості як товару, але і сприймати нерухомості 

як об’єкт інвестицій (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Природа об’єкта нерухомості 

 

Корисність або загальна споживча цінність нерухомості також має 

двоїсту природу (табл. 3.2). Як матеріальний об'єкт нерухомість є товаром, 

що задовольняє різноманітні особисті потреби людей, а також потреба в 

Об’єкт 

нерухомості 

Матеріальний 

об’єкт 

Комплекс 

економіко-

правових 

відносин 

Товар 

Капітал 

Засіб 

виробництва  

Задовольняє 

особисті 

потреби 
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нерухомості як в засобі виробництва інших товарів та послуг або здійснення 

певної економічної функції. Разом з тим, нерухомість є капітал в речовій 

формі, що приносить дохід, тобто вкладення в нерухомість являють собою 

інвестування з метою отримання прибутку. 

 

Таблиця 3.2 – Особливості нерухомості як товару та джерела доходу 

 

Нерухоме майно як товар Нерухомість як капітал 

− об'єкт угод (купівлі-продажу, 

оренди та ін.), що задовольняє 

різні реальні або потенційні 

потреби та має певні якісні та 

кількісні характеристики; 

− послуга – можливість 

використання нерухомості для 

відповідних цілей (для життя, 

здійснення бізнесу та ін.); 

− право власності на 

нерухомість, що включає права 

володіння, користування та 

розпорядження. 

− центральна ланка всієї системи 

ринкових відносин, основа 

національного багатства країни; 

− інвестиції в нерухомість пов'язані 

з додатковими ризиками, наприклад, 

погіршенням навколишнього 

середовища, змінами переваг, 

оскільки нерухомість стаціонарна; 

− необхідність професійного 

управління активами, особливо для 

виробничих та сервісних 

підприємств: пошук альтернатив, 

вибір найкращого варіанту 

використання та його реалізація, 

вирішення поточних задач (ремонт, 

охорона та ін.).  

 

Таким чином, об'єктами відносин суб'єктів ринку нерухомості 

виступають об'єкти нерухомості в матеріальній формі, а також речові права 

та обмеження прав власності, такі як сервітут, іпотека, довірче управління та 

оренда. У контексті концепції проекту девелопменту (редевелопменту) таку 

ж подвійну природу має продукт проекту. 
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На відміну від багатьох інших видів товарів нерухомість включає в 

себе як благо, необхідне споживачам, так і витрати, або інвестиції, без яких 

володіння та користування ними практично неможливо. 

Фізична, економічна та правова сутність об'єкта нерухомості визначає 

характер розвитку протягом його життєвого циклу, що включає такі стадії: 

− формування – придбання земельної ділянки під будівництво, 

створення нового об'єкта нерухомості. Ця фаза життєвого циклу нерухомості 

як матеріального об'єкта реалізується в рамках інвестиційно-будівельного 

проекту або проекту девелопменту; 

− експлуатація – функціонування та розвиток в рамках проекту 

редевелопменту; 

− припинення існування – знос, природне руйнування – може бути 

реалізована в рамках проекту редевелопменту. 

Кожна стадія життєвого циклу нерухомості передбачає державну 

реєстрацію факту створення або ліквідації об'єкта, а також зміни власника. 

При цьому нерухомість в речовому втіленні сама по собі не є власністю, а 

лише носієм права власності, що потрібно враховувати при побудові 

концепції проекту редевелопменту. Іншими словами, власність – це 

відносини людей до об'єктів матеріального світу, які проявляються в 

економічних та виробничих відносинах між суб'єктами прав власності, в 

юридичних нормах, у вигляді правил та моралі. 

 

3.3 Порівняльний аналіз стадій проекту девелопменту і редевелопменту 

 

Особливістю проекту редевелопменту є той об'єктивний факт, що 

процес формування множини прав власності в формах, дозволених чинним 

законодавством, може статися ще до реалізації нерухомості як матеріального 

об'єкта, тобто до або паралельно з будівництвом об'єкта як такого. 

Після затвердження техніко-економічного обґрунтування та робочої 

документації проекту, прийняття остаточного рішення про інвестування, 
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відведення землі й отримання дозволу на будівництво фінансова схема 

доповнюється можливістю залучення додаткових фінансових коштів від 

майбутніх власників (передорендні платежі) через укладання договорів 

купівлі продажу майнових прав на майбутню нерухомість або шляхом емісії 

цільових облігацій. 

Це означає, що задача залучення кредитних та інвестиційних коштів 

вирішується не тільки на передпроектній стадії, але й на етапі будівництва, 

причому з точки зору девелопера життєвий цикл проекту закінчується 

продажем майнових прав або готового об'єкта на будь-якій стадії реалізації. 

Відзначимо також, що в силу протяжності інвестиційно-будівельних 

проектів і проектів девелопменту та невизначеності розвитку їх зовнішнього 

середовища необхідність в редевелопменті може виникнути на одній зі стадій 

поточного інвестиційного проекту  або проекту девелопменту (рис.3.7). 

Таким чином, виконання проектів девелопменту (редевелопменту) має 

супроводжуватися моніторингом властивостей проекту, при цьому вихід за 

граничні значення за попитом, або приріст менший за прогнозне значення, 

невиконання певної стадії проекту у назначений термін – є передумовою 

прийняття рішення щодо зміни функціонального призначення об’єкту. 

 

3.4 Математична модель оптимізаційної задачі вибору інвестора 

 

Розглянемо інвестора (юридична або фізична особа), який приймає 

рішення на ринку нерухомості, як економічного агенту ринку, і побудуємо 

модель оптимального вибору інвестора.  

Перш за все, відзначимо подвійну природу об'єкта нерухомості як 

товару з певними споживчими властивостями і, в той же час, об'єкта 

інвестування – джерела доходу [2]. Таким чином, напрямок деякого обсягу 

капіталу на створення (придбання) нерухомості означає реалізацію не тільки 

функції споживання, а й функції накопичення. 
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Рисунок 3.7 – Схема прийняття рішень з управління змістом проекту на стадіях життєвого циклу проектів 
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Згідно класичній теорії поведінки споживача [110] альтернативи 

А={A1, A2, …, AN} розвитку (функціонального призначення) об’єктів 

нерухомості (та, власне, самі об’єкти нерухомості) припускають трактування 

в якості благ. Кожен з типів нерухомості Ai має певну корисність для 

інвестора. 

В загальному випадку, корисність [110] означає ступінь задоволення 

суб’єкту від споживання товару або виконання будь-якої дії. При цьому, 

корисність товару (блага) як властивість товару (блага, об’єкта нерухомості) 

– це абсолютна властивість товару, тоді як корисність, яка виражає 

відношення суб’єкта до об’єкту нерухомості як до товару (благу, багатству) – 

поняття відносне. Корисність включає також важливу психологічну 

складову, так як люди досягають корисності, отримуючи речі (товари), які 

приносять їм задоволення. В даному випадку, коли товаром виступає об'єкт 

нерухомості, то крім комерційного результату, що виражається в доході 

(прибутку, рентабельності), це може бути усвідомлення своєї соціальної 

значимості, ваги, авторитету в міському співтоваристві. Таким чином, в 

загальному випадку корисність являє собою багатокритериальну оцінку (як 

дохід, так і нематеріальне задоволення). 

Відзначимо також, що корисності притаманна певну суб'єктивність, 

оскільки вона відображає суб'єктивне ставлення конкретного інвестора до 

конкретного блага. Інакше кажучи, інвестор під час вирішення задачі 

оптимального вибору є експертом, який бере участь у формуванні структури 

моделі оптимального вибору. Суб'єктивність в ухваленні рішення цілком 

пояснюється наявністю у нього практичного досвіду ведення того чи іншого 

виду бізнесу, типом його поточного бізнес-оточення, його інтуїцією. 

Цікавим, хоча і трохи осторонь від цього дослідження, питанням є 

співвідношення понять корисності, цінності і вартості об'єкта нерухомості. 

Слідуючи [46, 110] під визначенням цінності товару будемо розуміти 

можливість порівняння (вимірності) в грошових одиницях різних видів і 

кількостей товарів. При цьому цінність відображає ще й властивість 
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дефіцитності нерухомості, що виражається у величині функції попиту. 

Отже, різні підходи до визначення корисності ступеня вимірності 

можна розташувати в наступному порядку: ординалістський підхід, що 

складається в простому впорядкуванні альтернатив по їх корисності, 

кардиналістський підхід, що включає вимір корисності в умовних одиницях – 

ютилях, і, нарешті, визначення цінності альтернатив, що складається в вимірі 

корисності в грошовому еквіваленті. 

Введемо поняття простору благ RN, де N  розмірність простору, яка 

дорівнює кількості можливих типів функціонального призначення об’єкту 

нерухомості. Класифікація функціональних призначень об’єктів нерухомості 

має ієрархічну структуру, тому в залежності від рівня ієрархії (ступеню 

деталізації) класифікації величина N може бути різноманітною. На першому 

рівні класифікації N=8, тобто в якості основних прийняті наступні типи 

функціональних призначень об’єктів нерухомості (див. п. 3.1.1). 

Тоді результат вибору інвестора являє собою точку в просторі ЕN благ 

виду: 

х = ( x1,..., x2, xN),       (3.11) 

 

де xn – кількість блага n (n = 1, 2,…, N). 

Кількість блага xn може бути інтерпритовано як кількість корисної 

площі n-го функціонального призначення (або як кількість базових об’єктів 

нерухомості) [36]. 

Таким чином, альтернатива А1 може бути представлена вектором x=(х1, 

0,…,0). 

При цьому багатофункціональні комплекси (наприклад, торгівельно-

розважальні комплекси с вбудованими складськими приміщеннями) 

інтерпретуються як вектори благ х з числом ненульових компонент, 

дорівнюючим кількості видів відповідного функціонального призначення. 

Кожний проект девелопменту виконується з урахуванням економічних, 

технічних та інших видів обмежень, що накладаються зовнішнім та 
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внутрішнім оточеннями проекту, які формують допустиму множину Х  ЕN. 

Якщо всі компоненти вектору х, крім однієї, k-ої, дорівнюють нулю: k 

xk  0, xn=0, n=1,2,…,N/k, то такий вектор благ будемо називати чистою 

альтернативою і позначати xk. 

Використовуючи інструментарій теорії корисності для порівняння 

альтернатив Аi, відмітимо, що якщо на множині Х задані бінарні відношення 

вподобання x  y, де x,y  ЕN, то деяка дійсна функція 1N EE:)x(u   

називається функцією корисності за умов, що 

 

x  y  u(x)  u(y). 

 

Отже, корисність тієї чи інакшої альтернативи функціонального 

призначення Аi використовується для їх ранжування при побудуванні 

функції корисності u(x). 

Для існування функції корисності необхідно, щоб перевага відповідала 

аксіомам рефлексивності: x  y, транзитивності: x  y y  z  x  z та 

повноти (досконалості, порівнянності): NRy,x   або x  y, або y  x. 

Останнє свідчить про раціональність інвестора, тобто про те, що інвестор в 

стані зробити вибір з пари x и y [110]. 

Очевидно, змінні xn задані на дискретній множині допустимих рішень 

Х. Тому виконання вказаних аксіом забезпечує також достатню умову 

існування u(x). 

Ґрунтуючись на розглянутих аксіомах переваги, побудуємо функцію 

u(x) корисності інвестора. 

В наведених термінах проект девелопменту   означає реалізацію 

механізму перетворення деякого начального набора благ )x,...,x,х(х 0
N

0
2

0
1

0   

(наприклад, властивостей земельної ділянки) в набор )x,...,x,х(х *
N

*
2

*
1

*  , маючий 

максимальну корисність: 
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Xx),x(u)x(u,хx **0 


, 

 

Розглянемо процес побудови функції корисності інвестора, 

використовуючи тільки чисті альтернативи xk. В такому припущенні різні 

альтернативи функціонального призначення можливо вважати незалежними 

и ввести в розгляд одномірні функції корисності uk(xk). Тоді узагальнена 

функція корисності u(u1,u2,…,un) буде являти собою аддитивну згортку 

одномірних функцій корисності uk(xk) и, відповідно, мати властивість 

сепарабельності. 

Умова 1. Кожна додаткова одиниця нерухомості (кв. метр, базовий 

об’єкт) приносить інвестору додаткову корисність, але меншу, ніж попередня 

одиниця. Більший приріст багатства супроводжується більшим ризиком, 

причому корисність прирощення залежить від початкового рівня багатства. 

Таке припущення повністю узгоджується с постулатами кардиналістської 

теорії корисності про спадання граничної корисності благ. Всі ці фактори 

знаходять відображення у функції корисності. Отже, одномірні функції 

корисності u(xk), k=1,...,N, є монотонно зростаючими і ввігнутими. 

Відмітимо, що аддитивна згортка функцій u(xk), k=1,...,N, має ті ж 

властивості. 

Умова 2. Парадигма корисності для інвестора реалізується, коли 

нерухомість затребувана ринком. Очевидно, з появою все більшої кількості 

товару на ринку обмеженої місткості, яким і є ринок нерухомості, 

орієнтований на певну територію міста, час реалізації кожної додаткової 

одиниці продукту зростає. Отже, функції реалізації xk(t) також є монотонно 

зростаючими та ввігнутими. 

Умова 3. Об’єкти нерухомості як товар мають достатньо низьку 

ліквідність та їх реалізація (як у випадку продажу, так й у випадку оренди) 

потребує певних транзакційних витрат. Тому корисність u буде являти собою 

функцію часу. 

Таким чином, кожна додаткова одиниця нерухомості має меншу 
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корисність, як для самого інвестора, так і для інших агентів ринку 

нерухомості. 

Умова 4. Практика здійснення проекту девелопменту така, що до 

початку власне будівництва інвестор має визначений обсяг підтверджених 

заявок на деяку кількість блага xk. Більш того, застосовуються ті чи інші 

маркетингові стратегії, призвані забезпечити плановану частку 10  k
tc

x  

обсягу реалізації продукту проекту до початку tc йго будівництва. Таким 

чином, з точки зору процесу реалізації продукту проекту момент tc можливо 

вважати першим моментом часу і, синхронізувавши одиниці часу, (звичайно 

це квартал), продовжити вивчення наступного часового ряду, момент часу 1 

(момент tc) началом відліку. 

Аналіз наявних експертних оцінок та історичних даних за кількістю і 

динамікою передачі в оренду та продажу об'єктів нерухомості різних 

функціональних призначень показав, що процеси оренди та продажу об'єктів 

мають свої специфічні особливості. 

Зупинимося на процесі оренди. Виходячи з наведених вище умов, 

можна висунути гіпотезу, що розподіл )(txk  часток реалізованого продукту 

у часі такий: 

kkk b)tln(a)t(x  ,     (3.12) 

 

де ak, bk – постійні параметри розподілу, 0  ak, bk  1, причому bk – оцінка 

рівня реалізації нерухомості k-го типу в момент tc: 
k
t c

x =bk, причому приріст 

t

a

t

tx kk




 )]([
 кількості xk(t) зменшується у часі. 

Дана гіпотеза підтверджується наявною статистичною інформацією 

щодо динаміки розподілу часток орендованих приміщень в залежності від 

типу функціонального призначення. На рис. 3.8. наведено приклад динаміки 

зміни (x1-2 – торгівельна, громадського харчування, x3 – офісна нерухомість) 

частки орендованої площі в бізнес-центрі (м. Харків, Дзержинський район), 
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R2 – оцінка достовірності апроксимації. Ці залежності мають виражений 

логарифмічний тренд (період часу – квартал). 

Рисунок 3.8 –  Апроксимація статистичного розподілу часток орендованої 

площі у часі (тонка лінія – тренд) 

 

Таким чином, розподіл деякого блага xk у часі приймає вигляд: 

 

)b)tln(a(x)t(x kkkk  .               (3.13) 

 

Очевидно, вибір типу функціонального призначення здійснюється 

інвестором в умовах неповної інформації з урахуванням свого досвіду, 

ставлення до ризику і багатства, оцінки допустимості передбачуваного 

терміну виконання проекту, усвідомлення факту підвищення ризику 

невиконання проекту при збільшенні обсягів будівництва. 

Приймаючи рішення про інвестування, ОПР також керується своїми 

очікуваннями як реалізації свого бізнес-досвіду й інтуїції щодо тенденцій 

локального ринку нерухомості. Ця якісна інформація може бути 

формалізована у вигляді функції корисності інвестора. 

Класичним прийомом побудови функції корисності є використання 

поняття лотереї (рівновірогідних найгіршого і найкращого результатів, в 

даному випадку – величин комерційного результату) і детермінованого 

x  = 0,1815Ln(t) + 0,6308
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еквівалента – гарантованого прибутку. Це дозволяє провести структурну і 

параметричну ідентифікацію функції корисності за допомогою ОПР. Як 

формальне вираження корисності інвестора можна прийняти один з відомих 

критеріїв, таких як прибутковість, термін окупності проекту або внутрішня 

норма рентабельності. Розглянемо в даному випадку критерій прибутковості, 

позначивши ціну (оренди, продажу) одиниці нерухомості k-го типу через sk. 

У пропозиції, що розглядається дисконтована вартість одиниці 

продукції, логарифмічна функція корисності має вигляд: 
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де параметри k – експертні оцінки альтернатив функціонального зонування 

території міста, отримані з використанням методики [62], k, k – постійні 

параметри функції корисності інвестора, в загальному випадку різні для 

нерухомості різного функціонального призначення. 

На рис. 3.9 представлений вид двовимірної функції корисності торгової 

нерухомості. Однотонні фрагменти вказують на області однакових значень 

функції корисності. 

 

Рисунок 3.9 – Вигляд двовимірної функції корисності u(x1,t) 
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Запропонована функція корисності (3.14) є основою побудови 

дискретної оптимізаційної задачі максимізації функції корисності інвестора 

вигляду 

 

1NE)t,x(

max)t,x(u


 ,      (3.15) 

за обмежень 

}T...,2,1{t

},X,...,1,0{x

,J,...,2,1j,0)t,x(g:

nn

j







     (3.16) 

де ,J,...,2,1j,0)t,x(g j    система бюджетних, технологічних, технічних та 

інших видів обмежень, що формує область допустимих рішень , Т – 

кількість періодів часу.  

Відзначимо, що час t також розглядається як дискретна змінна, певна 

на деякій скінченій множині періодів. Тому задачу (3.15) – (3.16) можна 

трактувати як задачу багатоетапної оптимізації. 

 

3.5 Висновки з розділу 3 

 

1. Проведено аналіз множини  альтернативних варіантів 

функціонального використання міських територій, що визначають 

призначення об'єкта нерухомості. 

2. Запропоновано графову модель множини досяжності 

функціональних призначень, що є основою побудови оптимізаційної задачі 

визначення ефективного варіанту проекту редевелопменту. При цьому 

параметрична ідентифікація моделі проводиться з урахуванням параметрів 

даного об'єкту нерухомості та властивостей міської території. Дана графова 

модель є базою для створення множини продукційних правил як бази знань 

інформаційної системи підтримки прийняття рішень в області реалізації 

проектів редевелопменту. 
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3. Проведено теоретичне осмислення форм та змісту стадій та продукту 

проекту редевелопменту. Реалізація продукту проекту редевелопменту у 

вигляді майнових прав (передорендних платежів) здійснюється з моменту 

отримання дозволу на будівництво та носить характер інвестиційної стадії. 

Залежно від ступеня готовності об'єкта нерухомості юридична форма 

продукту проекту зазнає змін відповідно до наявної нормативної бази. 

4. Запропоновано математичну модель оптимізаційної задачі вибору 

інвестора, яка заснована на динамічній функції корисності інвестора – агенту 

ринку нерухомості. Ця функція дозволяє побудувати дискретну 

оптимізаційну задачу максимізації корисності на допустимій бюджетній 

множині, подібну відомій прямий (маршалліанскій) задачі споживача. Крім 

того, запропонований підхід є основою автоматизації побудови функції 

корисності інвестора в рамках інструментального середовища підтримки 

прийняття рішень. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ ПРОЕКТУ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ 

 

Розглянуто імплементацію продукційної моделі подання знань про 

предметну галузь редевелопмента. Представлено ієрархічну класифікацію 

чинників, що впливають на вибір ефективного функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту та запропоновано інструментарій для 

обґрунтованого вибору функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту на основі груп властивостей об'єкта нерухомості. 

Проектування експертної системи проведено за алгоритмом нечіткого 

логічного виведення Мамдані. 

Розроблено інфологічну модель інформаційно-аналітичної системи 

«Редевелопмент», яка містить множину функцій обробки даних, 

обчислювальних функцій та функцій забезпечення інтерфейсу з 

користувачем. При побудові інфологічної моделі реалізовано гібридний 

підхід до проектування інструментальних засобів підтримки управлінського 

рішення. Представлено схему бази даних як оболонки щодо зберігання та 

обміну кількісною та якісною інформацією. 

Основні результати розділу опубліковано в роботах [5, 6, 15, 16, 21, 22]. 

 

4.1 Структура інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття 

рішень 

 

Аналіз сучасних підходів до проектування інформаційного середовища 

підтримки прийняття редевелоперських рішень визначив у якості базової 

гібридну структуру програмного комплексу як комбінації різноспрямованого 

програмного забезпечення, що дозволяє отримати мультиплікативний ефект 

в продуктивності обчислень і зручності використання. 
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Інфологічна модель інформаційно-аналітичної системи підтримки 

прийняття рішень щодо оптимального функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту – ІАС «Редевелопмент» наведена на рис. 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Інфологічна модель інформаційно-аналітичної 

системи«Редевелопмент» 
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При проектуванні ІАС «Редевелопмент» були сформульовані такі 

вимоги щодо функціоналу системи.  

ІАС «Редевелопмент» має забезпечувати підтримку оцінювання 

величини попиту на визначений тип функціонального призначення об’єкта 

нерухомості у середньостроковій перспективі, оцінювання вартості проекту 

редевелопменту, оцінювання ефективності проекту редевелопменту, містити 

засоби упорядкування та зберігання інформації та інші задачі різного рівня 

формалізації, розв’язання яких потребує застосування відповідних засобів 

програмування в рамках так званої парадигми гібридного програмування 

[138]. 

Наведений спектр задач ІАС задає вимоги до апаратного та 

програмного забезпечення процесів проектування та функціонування 

системи.  

Визначено, що ІАС «Редевелопмент» має бути орієнтованою на 

функціонування під управлінням ОС Windows версії не нижче 7.0 (рис. 4.2). 

Середовищем виконання ІАС «Редевелопмент» є .NET Framework – 

програмна платформа, що забезпечує загальну організацію виконання 

прикладних програм. Вибір .NET Framework обумовлений такими вагомими 

перевагами як наявність розвиненого інтегрованого середовища розробки та 

візуального програмування, а також функціональними можливостями 

загальномовного виконуючого середовища Common Language Runtime 

(CLR), яка підходить для різних мов програмування [139] (рис. 4.2). 

Середовище розробки – Microsoft Visual Studio [140], точніше Microsoft 

Visual Studio Community як реалізація – Microsoft Visual Studio, що вільно 

розповсюджується та підтримує .Net. 

У складі Microsoft Visual Studio знаходиться сервер баз даних Microsoft 

SQL Server [141, 142], версія Express Edition якого є вільно 

розповсюджуваною.  

При проектуванні ІС враховувалось, що Microsoft SQL Server може 

виступати як в ролі клієнтської бази даних, так і як основа серверної бази 
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даних та припускає розгортання серверної та клієнтської частини на одному 

комп’ютері. 

Для роботи зі створення бази даних програми в цілому і таблиць бази 

даних застосований Microsoft SQL Server Management Studio Express [140] 

(рис.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Середовище проектування та функціонування ІАС 

«Редевелопмент» 
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Структура таблиць бази даних приведена в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1. – Структура таблиць бази даних  

 

Назва 

таблиці 

Назва та ідентифікатор поля таблиці Тип даних 

Інвестор  IdInvestor – Код інвестора 

NameInvestor – Найменування 

OwnershipType – Форма власності 

Address – Юридична адреса 

BankDetails – Банківські реквізити 

int 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

Замовник IdCustomer – Код замовника 

NameCustomer – Найменування 

OwnershipType – Форма власності 

Address – Юридична адреса 

BankDetails – Банківські реквізити 

int 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

Підрядник IdContractor – Код підрядника 

NameContractor – Найменування 

OwnershipType – Форма власності 

Address – Юридична адреса 

BankDetails – Банківські реквізити  

int 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

Управляюча 

компанія  

IdCompany – Код компанії 

NameManagementCompany – Найменування 

OwnershipType – Форма власності 

Address – Юридична адреса 

BankDetails – Банківські реквізити 

int 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

nvarchar 

Об’єкти IdObject – Код об’єкта 

Street/Ave – Вулиця/Проспект 

HouseNumber – Номер дома 

FunctionalityType – Тип функціонального призначення 

int 

nvarchar 

int 

nvarchar 

Проекти IdProject – Код проекта  

IdObject – Код об’єкта 

IdCompany – Код управляючої компанії 

IdInvestor – Код інвестора 

IdCustomer – Код замовника 

IdContractor – Код підрядника 

ProjectDescription – Опис проекту  

FunctionalityTypeByProject – Тип функціонального 

призначення за проектом  

ProjectStartData – Дата початку проекту 

ProjectEndData – Дата закінчення проекту 

ProjectOverLife – Перевищення терміну проекту 

ProjectEffectivityDescription – Опис критерію 

ефективності проекту 

ProjectEffectivityDesirable – Критерій ефективності: 

очікуване значення 

ProjectEffectivityObtained – Критерій ефективності: 

отримане значення 

ProjectCost – Вартість проекту 

ProjectCostExcess – Перевищення вартості 

int 

int 

int 

int 

int 

int 

ntext 

 

nvarchar 

smalldatetime 

smalldatetime 

 

 

nvarchar 

 

int 

 

int 

int 

int 



124 

Діаграма бази даних, побудована в середовищі Microsoft SQL Server 

Management Studio Express, представлена на рис. 4.3. 

База даних щодо здійснених проектів заповнюється за відкритими 

джерелами або наочним спостереженням. 

ІАС «Редевелопмент» містить як функції обробки даних, 

обчислювальні функції, так і функції забезпечення інтерфейсу з 

користувачем, що передбачають використання високорівневих мов 

програмування. В якості мови візуального програмування високого рівня при 

проектуванні та реалізації ІАС. 

визначена об'єктно-орієнтована і строго типізована мова програмування C #. 

Аналіз наявного на сьогодні арсеналу програмних засобів показує, що в 

технічних обчисленнях C# значно складніше вузькоспеціалізованих 

математичних пакетів. Тому при реалізації програмного продукту 

використані переваги не тільки C#, але і такого відомого інструментального 

кошти, як MATLAB. 

Аналіз сучасних математичних пакетів, показує, що MATLAB 

виділяється наявністю засобів, які дозволяють використовувати функціонал, 

створений в MATLAB, при розробці автономних додатків. Сучасні 

дослідження задачі об'єднання обчислювальної потужності MATLAB і 

зручності візуального програмування C#, що іноді називають гібридним 

програмуванням, показують, що таке об'єднання є ефективним вирішенням 

проблеми реалізації складних математичних обчислень і дружнього 

графічного інтерфейсу користувача. 

Така можливість реалізується за допомогою продукту MATLAB 

Compiler [143, 144]. У роботі даний продукт був використаний з метою 

побудови C / C ++ / С # бібліотеки (.d.ll - Dynamic Link Library в ОС 

Windows). 

Програмні додатки та бібліотеки, створені за допомогою MATLAB 

Compiler, використовують виконуюче ядро, яке має назву MATLAB Compiler 

Runtime (MCR) та вільно розповсюджується. Перевагами такого вибору  
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Рисунок 4.3 – Діаграма бази даних ІС «Редевелопмент» 
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інструментальних засобів в порівнянні з іншими інженерними пакетами і мовами 

програмування є відсутність необхідності установки дорогої копії MATLAB для 

запуску створюваних програм, можливість використання створюваних бібліотек в 

різних проектах, створення виконуваних файлів і високий ступінь захисту. 

Для імплементації призначених для користувача MATLAB функцій в 

програму на C# були виконані наступні етапи: 

1. Перетворення файлу вихідного коду «* .m» (MATLAB) в компонент .NET 

в формі бібліотеки dll (Dynamic Link Library) з використанням MATLAB 

Deployment Tool (інструменту розгортання проекту). 

2. Додавання згенерованої dll бібліотеки в програму C# в якості посилання і 

використання її функції як методу в C#. 

Файли вихідних даних і довідкової документації є звичайними текстовими 

файлами, що формуються за допомогою вбудованих засобів С#. 

Підхід гібридного програмування [126] на прикладі інтеграції мови 

програмування C # і математичного пакета MATLAB дозволяє розробляти зручні 

інтерфейси в поєднанні з потужним інструментом для вирішення математичних 

задач. Перевагами такого вибору інструментальних засобів в порівнянні з іншими 

інженерними пакетами і мовами програмування є відсутність необхідності 

установки копії MATLAB для запуску створюваних програм, можливість 

використання створюваних бібліотек в різних проектах, створення виконуваних 

файлів і високий ступінь захисту. Недоліками є необхідність установки MATLAB 

Compiler Runtime на машині кінцевого користувача, фрейворка Microsoft.NET, час 

затримки при виклику зовнішніх функцій. 

Проведений в роботі аналіз наявних програмних інструментальних засобів 

підтримки прийняття рішень щодо проекту редевелопменту показав, що 

присвячена питанням моделювання та автоматизації розв’язання задач 

редевелопмента присвячено лише кілька англомовних публікацій. Згадаємо 

роботу Trubka, R., Glackin, S. (2016) [58], що містить опис розробки веб-системи 

3D візуалізації та оцінки земельної ділянки разом з можливими сценаріями 

житлового будівництва. В роботі Pavlovskis, M. Antucheviciene, J. & Migilinskas, 
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D. (2017) [55] запропоновано комплексну модель приняття рішень для 

реконструкції занедбаних будівель, що поєднує методи моделювання побудови 

будівель (BIM) і множинні критерії прийняття рішень (MCDM). 

Порівняльний аналіз з відомими аналогами, цитованими вище, наведено в 

табл.4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Порівняльний аналіз систем підтримки прийняття рішень  

Автори 

інструментальних 

засобів ППР 

Наявність 

графічного 

інтерфейсу 

2D/3D 

Наявність 

бази даних 

Наявність 

механізму 

обробки 

експертної 

інформації 

Наявність 

оцінки 

ресурсного 

забезпечення 

Trubka, R., Glackin, 

S. (2016) 

+ +   

Pavlovskis M., 

Antucheviciene, J. & 

Migilinskas D. (2016) 

+  +  

Розроблена ІАС  +/- + + + 

 

4.2. Продукційна модель вибору функціонального призначення об'єкта 

нерухомості 

 

В розд. 3.2 розглянуто інструментарій розв’язання задачі визначення 

оптимального призначення продукту проекту редевелопменту у чіткій постановці, 

тобто за умови, що всі екзогенні параметри проекту редевелопменту задані точно. 

Однак, практика господарювання у турбулентному середовищі свідчить про 

необхідність урахування великих обсягів інформації, яка характеризує досвід 

особи, що приймає рішення (ОПР), та є якісною, слабкоформалізованою, та, 

можливо,  зашумленою.  

Тому на певних етапах прийняття рішення про майбутнє функціональне 

призначення продукту проекту редевелопменту є необхідність застосування 
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елементів методології штучного інтелекту з метою вилучення та формалізації 

знань експертів.  

Відмітимо, що серед існуючих на сьогодні моделей подання знань у різних 

областях людської діяльності найбільш затребуваною є продукційна модель. 

Визначення 4.1 [145, 146]. Продукційна модель – це модель, заснована на 

правилах, які дозволяють представити знання у вигляді пропозицій типу  

 

«Якщо (умова), то (дія)». 

 

Розглянемо питання практичного застосування продукційної моделі при 

формалізації накопиченого досвіду здійснення проектів девелопменту та 

редевелопменту [2, 3], продуктом яких є об'єкт нерухомості того чи іншого типу 

функціонального призначення. 

В якості засобу підтримки прийняття ОПР раціонального рішення щодо 

вибору функціонального призначення об'єкта нерухомості на основі наявної 

експертної інформації  розглядається певна експертна система (ЕС). 

В роботі [122] проведений аналіз типових інструментальних оболонок для 

створення експертних систем. Виявлено переваги та недоліки цих оболонок з 

точки зору методів побудови системи продукційних правил і механізму 

виведення, що застосовуються. Зроблено висновки про переваги і недоліки 

застосування даних систем для створення інтелектуальних САПР з адаптацією на 

потрібну предметну область. 

Основними елементами ЕС, заснованої на продукційних правилах, є: робоча 

пам'ять, база знань, в якій зберігаються довгострокові факти та правила, що 

описують відносини між цими фактами, а також механізм логічного виведення. 

В задачах вибору функціонального призначення об'єкта нерухомості робоча 

пам'ять ЕС містить характеристики даного об'єкту, що існує на даний момент 

(проект редевеломента) або проектованого (проект девелопмента).  

В роботі проведено декомпозицію задачі вилучення та формалізації знань 

експертів на дві під задачі:  
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1. створення структури фактів (deftemplate) предметної области выбора 

возможного функционального назначения объекта недвижимости при реализации 

проекта девелопмента и редевелопменту 

2. створення набору продукционных правил (defrule  «rule_name») для их 

имплементации певною реалізацією машини логического вывода. 

Побудована продукційна модель представлення знань в області 

девелопменту та редевелопменту має вигляд: 

 

RkΑ,P,I,  , 

 

де I  – ім’я продукції (наприклад, порядковий номер продукції в базі знань); 

P  – множина груп властивостей об'єкта нерухомості  lPP  , L...,1,l   

(«характеристики містобудівної зони», «параметри транспортної 

інфраструктури», «фізичні, геометричні та конструктивні характеристики» та 

т.д.). Кожна з груп lP  є множиною  
llMl2l1l p...,,p,pP   часткових властивостей 

об’єкта нерухомості; 

А={Ai}, i=1,2,…8 – множина типів функціонального призначення об’єкта 

нерухомості (див. п.3.1). 

Rk   – основний елемент продукції, де  jkk  , 1,...,Jj   – множина гіпотез, 

які розглядаються в процесі логічного виведення; R  – постумови продукції. 

Зауваження 4.1. Для кожного типу функціонального призначення  

розроблено впорядковану множину правил, що дозволяють обґрунтувати вибір 

певного функціонального призначення об'єкта нерухомості на основі формалізації 

знань експертів та застосування наявних нормативних документів.  

Приклад 4.1. При побудові множини правил стосовно типу 

функціонального призначення «Торгівельна нерухомість» використаний 

регламент [15, 129], затверджений в установленому порядку. 

Рішення цієї задачі потребувало проведення та реалізації класифікації 

продукційних правил, зокрема: 
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1.  За параметрами містобудівної зони: 

 Якщо відстань від об'єкта до житлової забудови до 800 м, то можна 

будувати об'єкт з торгівельним функціональним призначенням. 

 Якщо об'єкт знаходиться в рекреаційній зоні, то будувати об'єкт з 

торгівельним функціональним призначенням недоцільно. 

2. За параметрами транспортної інфраструктури: 

 Якщо відстань від об'єкта до трамвайної лінії понад 20 м, то можна 

будувати об'єкт з торгівельним функціональним призначенням. 

 Якщо відстань від об'єкта до залізничної лінії понад 100 м, то можна 

будувати об'єкт з торгівельним функціональним призначенням. 

3. За фізичними, геометричними та конструктивними характеристиками: 

 Якщо об'єкт нерухомості це окремо розташована будівля та висота стелі не 

менше 3,3 м, то можна будувати об'єкт з торгівельним функціональним 

призначенням. 

 Якщо об'єкт нерухомості - це вбудоване в житловий будинок приміщення 

або 1-й, 2-й поверхи в житловому будинку площею від 250 до 700 м2 та висота 

стелі не менше 3,3 м, то можна будувати об'єкт з торгівельним функціональним 

призначенням. 

В якості інструментального засобу розробки даного фрагменту продукційної 

моделі вилучення знань використано програмне середовище Clips [16, 147]. 

До основних переваг середовища Clips відносяться: вбудована об'єктно-

орієнтована мова Cool, можливість використовувати Clips як інтегрований 

додаток, повна відкрита документація (англійською мовою), 

мультиплатформеність, вільне розповсюдження, відкритий код.  

Однак, середовище Clips залишається вузькоспрямованим, таким, що має 

інтерфейс, далекий від дружнього до користувача-непрограміста, відсутні засоби 

візуалізації результатів, для користування системою необхідно володіти 

ґрунтовним досвідом його практичного використання тощо. 

Тому для розв’язання задачі в цілому необхідно застосування гнучких 

інтегрованих програмних середовищ з можливістю підключення різних 



 131 

функціональних бібліотек та засобів візуалізації. 

 

4.3. Визначення функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки 

 

Розглянемо детальніше задачу блоку обробки експертної інформації (див. 

рис. 4.1). Даний блок реалізовано як експертну систему прецедентного типу як 

програмний додаток, створений за допомогою MATLAB Compiler. Дана 

експертна система убезпечує підтримку прийняття рішень в ситуаціях, для яких 

алгоритм визначення функціонального призначення заздалегідь не відомий і 

формується за вихідними даними у вигляді ланцюга міркувань (продукційних 

правил) з бази знань. 

Якісні властивості об'єкта нерухомості частіше описані вербально, якщо ж 

показники мають числові значення, то їх складно привести до однієї одиниці 

виміру, в цьому випадку для організації методики вибору функціонального 

призначення об'єкта нерухомості найбільш доцільно використовувати нечітко 

логічний підхід. 

Таким чином, при проектуванні функціональної частини інформаційної 

системи з вибору альтернативного варіанту функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту у роботі застосовано відомий математичний 

апарат теорії нечітких множин та нечіткої логіки, які описані в [96, 101, 102]. 

В роботі [99] розглянуто математичний підхід та використання нечітких 

моделей для опису об’єктів житлового середовища. У статті [100] розглянуто 

етапи побудови нечіткого SWOT-аналізу для спрощення задачі врахування лише 

тих факторів, що мають значний вплив на дану територію, яка розглядається як 

претендент під майбутню житлову забудову. 

Наведемо методику застосування даного математичного апарату для 

визначення альтернативного варіанту функціонального призначення продукту 

проекту редевелопменту. 
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4.3.1. Побудова лінгвістичних змінних та терм-множин  

 

Математична теорія нечітких множин та нечіткої логіки є узагальненням 

класичної теорії множин і класичної формальної логіки. При побудові моделей 

систем і процесів із застосуванням нечітко-множинного підходу і апарату нечіткої 

логіки всі вхідні (множина  
llMl2l1l p...,,p,pP  , 9...,1,l   властивості об’єкта 

нерухомості) і вихідні (множина А – альтернативні варіанти функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту, а саме: A1 – торгівельне, A2 – 

офісне, A3 – багатоповерхове житлове, A4 – малоповерхове житлове, A5 – 

складське, A6 – промислове, A7 – готельне та A8 – розважальне) змінні 

представляються як лінгвістичні [96, 101, 102]. 

При цьому для опису лінгвістичної змінної необхідно задати її ім'я (P), 

множину допустимих значень або терм-множину (Т), кожний елемент якої (терм) 

є нечіткою множиною на універсальній множині U. Також необхідно задати 

синтаксичні правила (G), які породжують назви термів, та семантичні правила 

(М), що задають функції приналежності нечітких термів, породжених 

синтаксичними правилами G [96, 101, 102]. 

Функція приналежності дозволяє обчислити ступінь приналежності нечіткій 

множині довільного елемента універсальної множини. 

Перетворення нечіткої множини в чітке число відбувається за допомогою 

процедури дефаззіфікації, яка в теорії нечітких множин є аналогом знаходження 

характеристик положення (математичного очікування, моди, медіани) випадкових 

величин в теорії ймовірності. 

Апроксимація залежності «входи-вихід» при використанні апарату нечіткої 

логіки, яка називається також нечітким логічним висновком, здійснюється на 

підставі правил типу «ЯКЩО-ТО» та операцій над нечіткими множинами. 

У загальному випадку механізм логічного висновку включає чотири етапи: 

введення нечіткості (фазифікація), нечітке виведення, композиція та приведення 

до чіткості (дефазифікація).  
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Одним з найбільш поширених способів логічного висновку в нечітких 

системах є алгоритм Мамдані, в основі якого лежить використання мінімаксної 

композиції нечітких множин для апроксимації вихідних даних [96]. 

Функціональну модель інформаційної системи з вибору функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту побудовано з урахуванням груп 

властивостей, що характеризують внутрішні аспекти проекту редевелопменту. На 

підставі обраних груп властивостей сформовані вхідні та вихідна змінні (терм-

множини), терми та їх опис (табл. 4.3). При визначенні значень термів частину 

терм-множин орієнтовано на реальні значення. Наприклад, висота поверху до 3 

метрів описано термом [0; 3], а інші терм-множини визначалися на основі 

обробки результатів експертних опитувань. 

 

Таблиця 4.3 – Змінні, терм-множини та терми 

 
Позначення 

чиннику 

Терм-множина Терми Опис 

1 2 3 4 

P1 – геометричні характеристики 

p11 Поверховість [0;1] 

[1;3] 

[3;25] 

1 поверх 

1-3 поверхів 

3-25 поверхів 

p12 Висота поверху [0;3] 

[3;∞) 

[6;∞) 

[10;∞) 

До 3 метрів 

Від 3 і більш метрів 

Від 6 метрів 

Від 10 метрів 

p13 Планування [0;0,5] 

[0,51;1] 

Коридорно-кабінетне 

Вільне 

p14 Дах [0;1] 

[1,1;2] 

Плоский 

Скатний 

p15 Розташування 

будівлі 

[0;1] 

 

[1,1;2] 

 
[2,1;3] 

 

[3,1;4] 

[4,1;5] 

Вбудовано-прибудоване 

приміщення в житловий будинок 

Вбудоване приміщення в 

житловий будинок 
Прибудоване приміщення 

до житлового будинку 

Цокольний поверх 

Окремо розташована будівля 

P2 – телекомунікаційні характеристики 

p21 Інтернет [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 

p22 Телефон [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p23 Охорона 

сигналізація 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p24 Пожежна 

сигналізація 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p25 Автоматична 

система 

пожаротушіння 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p26 Система 

відеонагляду 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

P3 – характеристики земельної ділянки 

p31 Дитячий майданчик
 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p32 Паркінг
 

[0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

Наземний відкритий 

Наземний закритий 

Підземний 

p33 Розворотний 

майданчик
 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p34 Огорожа території
 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

P4 – параметри інженерно-технічної інфраструктури 

p41 Опалення [0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

[3,1;4] 

Централізоване 

Автономне газове 

Автономне твердопаливне 

Автономне електричне 

p42 Вентиляція [0;1] 

[1,1;2] 

Природна 

Механічна 

p43 Кондиціонування [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p44 Водопостачання [0;1] 

[1,1;2] 

Автономне 

Централізоване 

p45 Каналізація [0;1] 

[1,1;2] 

Автономна 

Централізована 

p46 Електропостачання [0;1] 

[1,1;2] 

Автономне 

Централізоване 

P5 – природно-ландшафтні властивості 

p51 Рівень шумового 

забруднення 

[0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

Високий 

Середній 

Низький 

p52 Рівень хімічного 

забруднення 

повітря 

[0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

Високий 

Середній 

Низький 

p53 Рівень підземних 

вод 

[0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

Висока 

Середня 

Низька 

p54 Відстань до річок [100;∞) 

[0; 99,9) 

Не менше 100 метрів 

Немає 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 

p55 Відстань до озер [100;∞) 

[0; 99,9) 

Не менше 100 метрів 

Немає 

p56 Відстань до лісів [50;∞) 

[0; 49,9] 

Не менше 50 метрів 

Немає 

p57 Відстань до 

рекреаційної зони 

[50;∞) 

[0; 49,9) 

Не менше 50 метрів 

Немає 

P6 – характеристики містобудівної зони 

p61 Селітебна зона: 

багатоповерхова 

забудова 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Ні 

Так 

p62 Селітебна зона: 

малоповерхова 

забудова 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Ні 

Так 

p63 Промислова зона [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Ні 

Так 

p64 Ділове ядро міста [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Ні 

Так 

p65 Рекреаційна зона [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Ні 

Так 

P7 – параметри транспортної інфраструктури 

p71 Відстань до 

станції метро 

[20;∞) Не менше 20 м 

p72 Відстань до 

зупинки 

громадського 

наземного 

транспорту 

[20;250] 

[20;400] 

[20;∞) 

Від 20 м й не більше 250 м 

Від 20 м й не більше 400 м 

Не менше 20 м 

p73 Транспортні 

вузли 

[0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p74 З.-д. 

магістралі 

[100;∞) 

[3;100] 

Від 100 м 

Від 3 м до 100 м 

P8 – фізичні характеристики 

p81 Ліфт [0; 1] 

[1,1; 2] 

Пасажирський 

Вантажний 

p82 Ескалатор [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

p83 Паркінг [0; 0,5] 

[0,51; 1] 

Немає 

Є 

P9 – конструктивні характеристики 

p91 Каркас [0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

[3,1;4] 

Металевий 

Збірний залізобетон (з/б) 

Монолітний з/б 

Будівля без колон 

p92 Стіни [0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

[3,1;4] 

Цегляні 

Блоки з легкого бетону 

Монолітні з/б 

Збірні з/б 
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Продовження таблиці 4.3 

 

Введемо поняття чинників Pi – як груп властивостей об’єкта нерухомості, які 

впливають на визначення функціонального призначення. 

Чинники, що наведені в табл. 4.2, зручно класифікувати в вигляді ієрархічного 

дерева логічного виведення (рис. 4.4). 

Елементи дерева логічного виведення інтерпретуються наступним чином: 

 корінь дерева – функціональне призначення продукту проекту 

редевелопменту (А); 

 термінальні вершини – чинники впливу (p11, p12, …, p1M1); 

 нетермінальні вершини – згортки чинників впливу; 

 дуги графа, що виходять з нетермінальних вершин – укрупнені 

чинники впливу (P1, P2, …, P9). 

1 2 3 4 

p93 Перекриття [0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

Збірні з/б 

Монолітні з/б 

Металоконструкції 

p94 Фасад [0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

[3,1;4] 

[4,1;5] 

[5,1;6] 

Штукатурний 

Профлист 

Касетний 

Керамогранітний 

Сайдинг 

Облицювальна цегла 

Вихідна змінна 

A Функціональ

не призначення 

об’єкта нерухомості 

[0;1] 

[1,1;2] 

[2,1;3] 

[3,1;4] 

[4,1;5] 

[5,1;6] 

[6,1;7] 

[7,1;8] 

Торгівельне (A1) 

Офісне (A2) 

Багатоповерхове житлове 

(A3) 

Малоповерхове житлове (A4) 

Складське (A5) 

Промислове (A6) 

Готельне (A7) 

Розважальне (A8) 
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Рисунок 4.4 – Ієрархічна класифікація чинників, що впливають на вибір 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту 

 

Згортки fP1, fP2, …, fP9 виконуються за допомогою логічного виведення за 

нечіткими базами знань. 

Модель вибору функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту можна подати у вигляді:  

 

   80;AP...,,P,PP L21  , 1,...,9L  , 

де Р  вектор чинників, що впливають на вибір функціонального призначення. 

 

4.3.2 Створення нечіткої бази знань типу Мамдані  

 

Для моделювання укрупнених впливаючих чинників (див. табл. 1) створено 

експертні нечіткі бази знань типу Мамдані. Елементи посилань (антецедентів) 

нечітких правил зв’язані логічною операцією ТА (АБО). Для проектування 

системи використано засоби Fuzzy Logic Toolbox системи Matlab, яка містить 

набір GUI-модулей, що забезпечує проведення етапу структурної ідентифікації в 

діалоговому режимі. 
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Приклад графіків функцій належності нечітких термів однієї із вхідних 

змінних p21 та вихідної змінної А, представлені на рис. 4.5 – 4.6. 

Сформовано правила нечіткої бази знань для оцінки критерію 

телекомунікаційних характеристик (рис. 4.7) та графічний інтерфейс (рис. 4.8) дає 

змогу переглянути роботу нечіткої бази знань і оцінити коректність формування її 

правил, проаналізувати оцінку критерію телекомунікаційних характеристик при 

різних значеннях чинників впливу. 

Аналогічно формуються нечіткі бази знань типу Мамдані для оцінки всіх 

інших частинних критеріїв. 

Таким чином створено дев’ять нечітких баз знань типу Мамдані та створено 

узагальнену систему підтримки прийняття рішення щодо вибору функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту (рис. 4.7) спроектовано з метою 

обробки вихідних даних систем нечіткого логічного висновку, що розроблені 

раніше. Створені бази знань містять понад 200 правил. 

На рисунках 4.5 – 4.7 наведені результати дослідження щодо 

альтернативного функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту. 

 

Рисунок 4.5 – Фазифікація змінної p21 
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Рисунок 4.6 – Дефазифікація змінної А (функціональне призначення продукту 

проекту редевелопменту) 

 

 

Рисунок 4.7  – База знань, яка дозволяє обрати функціональне призначення 

продукту проекту редевелопменту на основі чинників впливу 
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Рисунок 4.8 – Результат роботи системи нечіткого логічного виведення щодо P2 

 

4.4. Апробація блоку експертної інформації при вирішенні задачі 

визначення функціонального призначення об’єкту нерухомості 

 

Об'єкт дослідження, що розглядається, складається з земельної ділянки та 

розташованих на ній будівель за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 29. Площа 

земельної ділянки становить близько 0,275 га. Загальна площа забудованої 

території – близько 0,203 га. Загальна площа будівель – 4 325 кв.м. План 

земельної ділянки наведено на рис. 4.9.  
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Рисунок 4.9 – План об’єкту дослідження 

 

Даний об’єкт нерухомості разом із земельною ділянкою мали 

функціональне призначення «промисловість» (книжкова фабрика).  

Оскільки на даний час об’єкт нерухомості та прилегла територія 

використовується неефективно, тому виникає необхідність у застосуванні проекту 

редевелопменту.  

Результатом застосування інструментальних засобів блоку обробки 

експертної інформації ІАС «Редевелопмент» є рекомендація в якості нового 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту – торгівельна  

нерухомість (рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Результат роботи системи нечіткого логічного виводу з вибору 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту 

 

В якості графічної ілюстрації за результатами нечіткого логічного виводу 

отримано поверхню «входи-вихід» (рис. 4.11) залежно від функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту (А — по осі апплікат) від 

характеристик містобудівної зони (P6 — по осі ординат) та транспортної 

інфраструктури (P7 — по осі абсцис). 
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Рисунок 4.11 – Синтезована поверхня «входи-вихід» при виборі функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту 

 

Підхід що пропонується, є достатньо гнучким. Нечітку базу знань та 

правила нечіткого виведення можна адаптувати з урахування будь-яких побажань 

ОПР щодо  вибору функціонального призначення продукту проекту 

редевелопменту. 

 

4.5 Висновки з розділу 4 

 

1. Запропоновано конструктивний підхід до побудови експертної системи в 

галузі девелопменту та редевелопменту. Запропонована експертна система 

застосована до задачі вибору можливого функціонального призначення об'єкта 

нерухомості. Представлено вид продукційної моделі і проведена класифікація 
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продукційних правил.  

2. Розглянто можливість застосування програмного середовища Clips як 

інструментального засобу розробки експертної системи. 

3. Побудовано інфологічну модель інформаційної системи вибору 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту  

4. Реалізовано гібридний підхід до побудови інформаційної системи 

підтримки прийняття рішень щодо визначення функціонального призначення 

продукту проекту редевелопменту 

5. При проектуванні інформаційної системи з вибору альтернативного 

варіанту функціонального призначення продукту проекту редевелопменту 

застосовано математичний апарат теорії нечітких множин і нечіткої логіки за 

алгоритмом нечіткого логічного виведення Мамдані 

6. Реалізовано методику проведення комплексних досліджень при 

вирішенні задачі визначення функціонального призначення об’єкту нерухомості 

за адресою вул. Пушкінська, 29,  м. Харків. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поставлена й вирішена актуальна науково-прикладна задача 

розробки моделей та методів багатокритеріального вибору оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному: 

1. Проведено огляд сучасних методологій управління проектами та 

програмами та зроблено висновок, що існуючі стандарти не в повній мірі 

відповідають вимогам до управління всіма процесами проектів редевелопменту. 

2. Удосконалено класифікацію проектів редевелопменту, яка на відміну від 

існуючих носить узагальнений характер і дозволяє застосовувати її до об’єктів 

нерухомості різного функціонального призначення. 

3. Розглянуто характеристики турбулентного оточення проекту 

редевелопменту, які мають вплив, як негативний так і позитивний. 

4. Удосконалено метод оцінки впливу елементів турбулентного оточення на 

проект редевелопменту, що дозволяє побудувати модель взаємовпливу оточення в 

процесі взаємодії з проектом. 

5. Побудовано графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з 

проектом редевелопменту, засновану на формуванні матриці суміжності для 

визначення впливу елементів оточення, яка на відміну від існуючих моделей 

визначає множину найбільш вразливих елементів оточення, що дозволяє 

імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні проекту 

редевелопменту. 

6. Розглянуто життєвий цикл проекту редевелопменту та проведено 

теоретичне осмислення форм та змісту стадій та продукту проекту. 

7. Проведено аналіз множини альтернативних варіантів функціонального 

використання міських територій, що визначають призначення об'єкта 

нерухомості. 

8. Запропоновано методику розв’язання задачі визначення оптимального 

призначення продукту проекту редевелопменту у чіткій постановці та 
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запропоновано графову модель множини досяжності функціональних призначень, 

що є основою побудови оптимізаційної задачі визначення ефективного варіанту 

проекту редевелопменту. При цьому параметрична ідентифікація моделі 

проводиться з урахуванням параметрів даного об'єкту нерухомості та 

властивостей міської території. 

9. Розглянуто інструментарій теорії корисності та запропоновано підхід до 

побудови динамічної функції корисності інвестора в задачі вибору 

функціонального призначення об’єкта нерухомості. 

10. Розглянуто математичний апарат теорії нечітких множин та нечіткої 

логіки для проектування функціональної частини інформаційної системи з вибору 

певного функціонального призначення продукту проекту редевелопменту на 

основі формалізації знань експертів. 

11. Розроблено структурну модель інформаційно-аналітичної системи 

розв’язання задач редевелопменту. 

12. Побудовано інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо 

визначення функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

13. Результати дослідження впроваджено на ОДВ «Житлобуд –2», а також у 

навчальному процесі Харківського національного університету будівництва та 

архітектури. 
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технології “ІСТ-2017”: тези доповідей 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф., присвячена 

80-ти річчю В.В. Свиридова, 11-16 вересня 2017 р. Харків: ХНУРЕ, 2017. С. 165-

166. 
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ДОДАТОК Б 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. VII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства». Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій м. 

Київ, 2010 р., форма участі – очна участь. 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (інтернет-форум) 

студентів, аспірантів і молодих науковців. Стратегія розвитку міст: молоді і 

майбутнє (інноваційний ліфт). м. Харків, 2013 р., форма участі – очна участь; 

3. .V Міжнародна науково- практична конференція. Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем. м. Харків, 2013 р., форма участі – 

очна участь. 

4. Международная научно-практическая конференция «Математическое 

моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами» 

(ММП-2013), г. Алушта, 2013 г. форма участі – очна участь. 

5. 4-я Международная научная конференция «Математическое 

моделирование, оптимизация и информационные технологии». г. Кишинэу, 2014 

г., форма участі – заочна участь. 

6. ; 6-а регіональна науково-практична конференція «Free and open source 

software». м. Харків, 2014 р., форма участі – заочна участь. 

7. 7-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Free and open source 

software». м. Харків, 2015 р., форма участі – очна участь. 

8. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління». м. Полтава, 2015 р., форма 

участі – заочна участь. 

9. 20-й Ювілейний Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та 

молодь у ХХІ столітті». м. Харків, 2016 р., форма участі – очна участь. 

10. 7-а Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, 

аспірантів та науковців «Управління проектами: інновації, нелінійність, 

синергетика». м. Одеса, 2016 р., форма участі – очна участь. 
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11. 68-72-а науково-технічна конференція Харківського національного 

університету будівництва та архітектури. м. Харків, 2013-2017 рр., форма участі – 

очна участь. 

12. 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, 

аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні». 

м. Київ, 2017 р., форма участі – очна участь. 

13. 6-а Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні 

системи та технології ІСТ-2017» присвячена 80-річчю В.В. Свиридова. Харків-

Коблево, 2017 р., форма участі – очна участь. 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження результатів дисертаційної роботи 
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ДОДАТОК Г 

АНКЕТА ЩОДО ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Лист опитування для оцінки ступеня дії сили турбулентності (Fs) 

 

Оцініть за шкалою від 0 до 1 ступінь дії сили турбулентності (впливу) 

наведених нижче елементів оточення (групи стейкхолдерів) проектів 

редевелопменту. На перехресті елемента оточення та відповідної оцінки, зробіть 

відмітку у вигляді хрестика (×). 

Елементи 

оточення 

Оцінки експерта №___ щодо ступеня дії сили турбулентності 
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Політика (P)            

Економіка (Ec)            

Суспільство (S)            

Закони та право 

(L) 

           

Наука і техніка 

(NiT) 

           

Культура (Cult)            

Природа та 

екологія (NiE) 

           

Містобудівельна 

політика (U) 

           

Ринок 

нерухомості (М) 

           

Генплан району 

забудови (G) 

           

Конкуренція (R)            

Підрядники (С)            

Інженерні 

мережі та 

споруди (Е) 

           

Команда 

проекту (PM) 
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Лист опитування для оцінки відносної тривалості турбулентності (Ft) 

 

Оцініть за шкалою від 0 до 1 відносну тривалість турбулентності (впливу) 

наведених нижче елементів оточення (групи стейкхолдерів) проектів 

редевелопменту. На перехресті елемента оточення та відповідної оцінки, зробіть 

відмітку у вигляді хрестика (×). 

Елементи 

оточення 

Оцінки експерта №___ щодо відносної тривалості турбулентності 

Шкала оцінки 
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Політика (P)            

Економіка (Ec)            

Суспільство (S)            

Закони та право 

(L) 

           

Наука і техніка 

(NiT) 

           

Культура (Cult)            

Природа та 

екологія (NiE) 

           

Містобудівельн

а політика (U) 

           

Ринок 

нерухомості (М) 

           

Генплан району 

забудови (G) 

           

Конкуренція (R)            

Підрядники (С)            

Інженерні 

мережі та 

споруди (Е) 

           

Команда 

проекту (PM) 
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Лист опитування для оцінки основних показників потенціалу вузла 

 

Оцініть за шкалою від -1 до 1 основні показники потенціалу вузла ( С – 

компетентність вузла (групи стейкхолдерів) щодо проектної діяльності; М – 

технологічна зрілість в предметній області; F– гнучкість у прийнятті змін), які 

представлені нижче. 

 

Оцінки експерта №___ щодо основних показників потенціалу вузла 

Елементи оточення 

Основні показники потенціалу 

вузла 

C M F 

Політика (P)    

Економіка (Ec)    

Суспільство (S)    

Закони та право (L)    

Наука і техніка (NiT)    

Культура (Cult)    

Природа та екологія (NiE)    

Містобудівельна політика (U)    

Ринок нерухомості (М)    

Генплан району забудови (G)    

Конкуренція (R)    

Підрядники (С)    

Інженерні мережі та споруди (Е)    

Команда проекту (PM)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


