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Об’єкт, предмет і мета дослідження

 Об’єкт дослідження - процеси вибору постачальника для потреб проекту

 Предмет дослідження - методи та засоби вибору постачальника для проекту

 Мета дослідження - дослідити методи та процеси вибору постачальника для проектів на 

прикладі компанії «Волибір»

 Актуальність дослідження – Задача вибору постачальника виникає у кожному проекті, а 

ефективність її рішення сильно впливає на його результат. Побудована модель розв'язання

даної задачі у нечіткій постановці дозволяє отримати результат, близький до реальності, що

наближає продуктивність проекту до максимально можливого значення.
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Постановка задачі дослідження

- Сформувати кластери критеріїв оцінки

- Виділити найважливіші показники

- За допомогою методу fuzzy DEMATEL визначити структуру 

взаємозв’язків

- Ранжувати критерії за допомогою fuzzy based ANP

- Обрати постачальника для проекту
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Концептуальна модель вибору 
постачальника

Вибір постачальника

Технічні 

критерії

Критерії 

підтримки

Комерційні 

критерії

Вартісні 

критерії

Бізнес 

критерії

Критерії 

замовника

Дослідницькі 

критерії

Фінансові 

критерії

Постачальник 1 Постачальник 2 Постачальник 3

1. Відбір важливих критеріїв

2. Побудова карт взаємовпливів 

критеріїв на основі методу fuzzy 

DEMATEL

3. Побудова моделі fuzzy based ANP 

та оцінка можливих 

постачальників, вибір 

постачальника
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Запропоновані кластери критеріїв 
оцінки

Ціна Якість 

доставки

Якість Технологічність

Ціна продукту Час доставки Забезпечення 

якості

Технологічний 

рівень

Ціна замовлення Строк доставки Періодичність 

відмов

Технологічний 

розвиток

Ціна перевезення - - Інноваційна 

складова
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Fuzzy DEMATEL

Матриця прямих 

впливів 𝑋1

Матриця прямих 

впливів 𝑋2

…….…

Матриця прямих 

впливів 𝑋𝑘

k експертів
Усереднена 

матриця прямих 

впливів

෨𝑍 =
መ𝑍1 ⊕ መ𝑍2 ⊕ . . . ⊕ መ𝑍𝑝

𝑝

𝑥𝑖𝑗 =
ሚ𝑍𝑖𝑗

𝑟

Нормалізована 

матриця прямих 

впливів

𝑎𝑖𝑗 = 

𝑗=1

𝑛

෨𝑍𝑖𝑗 = 

𝑗=1

𝑛

𝑙𝑖𝑗 ,

𝑗=1

𝑛

𝑚𝑖𝑗 ,

𝑗=1

𝑛

𝑢𝑖𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑟 = max
1<𝑖<𝑛



𝑗=1

𝑛

𝑢𝑖𝑗

Загальна матриця 

впливів

𝑙𝑖𝑗
′′ = 𝑋𝑙 × 𝐼 − 𝑋𝑙

−1

𝑚𝑖𝑗
′′ = 𝑋𝑚 × 𝐼 − 𝑋𝑙

−1

𝑢𝑖𝑗
′′ = 𝑋𝑢 × 𝐼 − 𝑋𝑙

−1

Отримання векторів 

та ෩𝐷 та ෨𝑅

෩𝐷 = 

𝑗=1

𝑛

𝑡𝑖𝑗

𝑛×1

෨𝑅 = 

𝑖=1

𝑛

𝑡𝑖𝑗
𝑛×1

𝑇
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Матриця впливів
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Результат роботи методу Fuzzy 
DEMATEL

8



Результат роботи методу fuzzy based ANP
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Висновки

 Створена концептуальна модель вибору постачальника

 Сформовані кластери критеріїв оцінювання постачальників

 Запропоновані найважливіші показники

 Визначена структура взаємозв’язків критеріїв

 Проведено ранжування постачальників та вибір найкращого
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Напрямки подальших досліджень

 Моніторинг нових задач керування проектами та аналіз  

методів їх вирішення

 Робота з інноваційними проектами
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Дякую за увагу!
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