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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
БУДІВНИЦТВОМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОНСТРУКТИВНО<
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШАБЛОНІВ
Анотація. Сучасними інноваціями в державному управлінні в сфері будівництва передбачаєть
ся суттєва модернізація галузі на засадах інжинірингу та проектного менеджменту — введен
ня ролі інженераконсультанта. Одночасно дерегульовано нагляд за продуктом та процесами
будівництва на етапах містобудівного обґрунтування та експертизи проекту. Зважаючи на
наявність сучасного програмного забезпечення для будівельного інформаційного моделювання,
актуальним є розробка та впровадження у технічне регулювання концепції управління — "кон
структивнотехнологічний шаблон у будівництві".
В статті зроблено аналіз резервів оптимізації інвестиційнобудівельної діяльності. Розроблено
згадану концепцію та досліджено взаємодію зацікавлених сторін будівельного виробництва при
її використанні. Запропоновано рекомендації з використання конструктивнотехнологічних
шаблонів у державному управлінні в сфері будівництва. Описано основні нормативні докумен
ти, що потребують змін, та відповідні пропозиції.
Встановлено, що конструктивнотехнологічні шаблони, як інформаційні блоки моделювання
продукту та процесів будівництва, можуть використовуватися при управлінні в широкому
сенсі. В тому числі, при державному управлінні: при контролі національних довідників матеріа
лів, ресурсів, технологій, обладнання; при містобудівному обґрунтуванні; при експертизі узгод
жувальної стадії проектної документації; при здачі будівлі в експлуатацію. Запропоновано ви
користання КТШ як інструменту державного шаблонування та нормування в будівництві, а
також як інструмент впровадження інновацій. Для цього необхідно створювати відповідні
національні бази даних як силами окремих фахівців приватного сектору будівельної галузі, так
і в проектах будівництва із державним фінансуванням.
Порівняння версій інформаційних моделей продукту та процесів будівництва, а також фак
тично зведених будівель, дозволяє виявляти можливі відхилення від угоджених рішень, регулюва
ти об'єктивність, ефективність та можливість реалізації матеріальноресурсної частини
кошторисів, графіків. Це дозволить підвищити економічну ефективність будівництва, оборот
ність капітальних вкладень, зниження вартості життєвого циклу.
Ключові слова: конструктивнотехнологічний шаблон; державне управління будівництвом;
інженерконсультант; інжиніринг.
Вступ. Сучасні інформаційні технології дозволя6
ють здійснювати ефективне створення, структуру6
вання, передачу та аналіз виробничої інформації про
будівництво. А саме — можливо створювати моделі
продукту та процесів будівельного проекту, що є пов6
ними цифровими аналогами реальних будівель та пе6
ребігу робіт. Це полегшує здійснення детального
контролю за інвестиційно6будівельною діяльністю та
дозволяє реалізувати найбільш прогресивні концеп6
ції управління: диджиталізацію галузі в цілому та
державного управління зокрема; залучення інжен6
ерів6консультантів до управління будівництвом як
відповідальних за ефективність здійснення будів6
ництва та його кінцевий продукт. Проте самих інфор6
маційних технологій недостатньо для реалізації цих
концепцій управління. Потрібна узагальнююча модель,
що поєднає різні концепції у працюючу технологію
управління. Такою технологією може стати концеп6
ція "конструктивно6технологічний шаблон у будів6
ництві". Його запровадження дасть можливість під6
вищити економічну ефективність та якість будівель6
ного виробництва в цілому та державного управління.
Це можливо за рахунок: створення національних баз
матеріалів, конструкцій та технологій, організації
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виробництва на основі цих довідників, а також
точний та своєчасний містобудівний контроль.
Аналіз публікацій. Аналіз інформаційних дже6
рел показав, що можна виділити ряд резервів підви6
щення ефективності будівельного виробництва.
Наукова організація праці і управління (НОПіУ)
[4] у поєднанні з сучасними інформаційними техно6
логіями реалізується наступним чином. Вибір раціо6
нальних форм організації праці моделюється ступе6
нем деталізації процесів відповідно до організаційної
структури підприємства. Впровадження нових мето6
дів і прийомів праці моделюється технологічними
картами та регламентами та супутніми документами.
Нормування і стимулювання праці моделюється
кошторисними розрахунками та графіками виконан6
ня робіт.
Системний та процесний підходи дозволяють
підвищити ефективність корпоративного управління
[10611]. Використання інформаційних технологій
дає можливість реалізувати ряд принципів цих кон6
цепцій. Орієнтація на замовника реалізується такими
моделями виробництва, які узгоджені з критеріями
оцінки кінцевого продукту з боку замовника. Процес6
ний підхід реалізується при розробці моделей в мо6
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мент визначення прав, обов'язків та відповідальності
за управління компонентами моделі. Системний під6
хід є найбільш ефективним засобом створення моде6
лей виробництва. Постійне поліпшення досягається
через архівування версій моделей виробництва та
їхнього порівняння за чисельними критеріями.
Прийняття рішень на підставі фактів можливе при
наявності достовірної на момент прийняття рішення
компактної моделі, що дозволяє швидко та об'єктив6
но оцінити стан об'єкту управління.
Управління проектами є стрижневою техноло6
гією управління у будівництві, адже будь6який буді6
вельний проект має за мету створення унікального
продукту (за архітектурно6планувальними, терито6
ріальними, технологічними фінансовими та іншими
ознаками) та є обмеженим у часі. Відтак використан6
ня практик управління проектами підвищує ефектив6
ність будівництва та визначає використання інфор6
маційних засобів управління [1, 5].
Інжиніринг включає ряд різних робіт та послуг
(зокрема інженерно6розвідувальних, консультаційних,
архітектурно6проектних, управлінських, дослідниць6
ких, розрахунково6аналітичних тощо), поєднання
яких надає їхньому замовнику додаткову цінність та
конкурентоспроможність [869].
BIM (будівельне інформаційне моделювання),
виробниче та фінансове моделювання ставлять за
мету реалізувати більш якісні та менш трудовитратні
організацію та контроль будівництва: з точки зору
продукту (будівельного об'єкта), процесів та грошо6
вих потоків будівництва [3, 12]. Розвиток наукових
досліджень технології BIM показав [2], що найбільш
цікавими для науковців є наступні теми: робоче сере6
довище; підходи до впровадження; зацікавлені сторо6
ни та виконавці процесу BIM; процес будівельного
інформаційного моделювання; продукт BIM. Най6
більш сучасні уявлення про технологію будівельного
інформаційного моделювання втілено у серію стан6
дартів ISO 19650 [667].
Розглянуті концепції управління недостатньо ви6
користовуються у практиці сучасних будівельних під6
приємств України. Необхідна концепція, яка об'єд6
нає зазначені резерви ефективності у технологію
управління із використанням інформаційних про6
грам — "конструктивно6технологічний шаблон у бу6
дівництві".
Мета і задачі статті. Розробка рекомендацій з під6
вищення ефективності державного управління в сфе6
рі будівництва за допомогою використання конст6
руктивно6технологічних шаблонів.
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити наступні здачі:
— Аналіз резервів оптимізації інвестиційно6бу6
дівельної діяльності.
— Визначення концепції "конструктивно6техно6
логічний шаблон у будівництві".
— Дослідження взаємодії зацікавлених сторін
будівельного виробництва при використанні розроб6
леної концепції.
— Розробка рекомендацій із використання конст6
руктивно6технологічних шаблонів, пошук можливих
шляхів удосконалення нормативної бази.
Визначення концепції "конструктивно6техноло6
гічний шаблон у будівництві". Конструктивно6тех6
нологічний шаблон (КТШ) — це будівельна інфор6

маційна модель, що містить дані з планувальних,
конструктивних, технологічних, організаційних, екс6
плуатаційних та економічних рішень у вигляді
об'ємної параметричної частини будівлі чи споруди
та пов'язаного з нею ресурсного графіку робіт.
Ступінь диференціації КТШ визначається орга6
нізаційними факторами середовища будівництва —
визначенням об'єкта управління (рис. 1). На рис. 1
зрілість системи управління описана на основі дода6
тка А документу [11], де: "інтуїтивне управління" від6
повідає рівню 1, "кількісне управління" об'єднує рів6
ні 263, а "оптимізаційне управління" — рівні 465.
Опишемо види КТШ за ступенем диференціації:
— Операційний КТШ — відповідає найбільшо6
му рівню диференціації (проміжній будівельній про6
дукції та окремій операції). Характерний для розви6
неної системи управління, адже реалізує найбільш
детальні організацію та контроль.
— Укрупнений КТШ — відповідає середньому рів6
ню диференціації (готовій будівельній продукції (еле6
менту моделі продукту) та роботі (декільком опера6
ціям, об'єднаним одним результатом)). Об'єднує
декілька операційних КТШ. Відповідає стандартній
організаційній схемі будівництва та є найбільш по6
ширеним для повсякденного вжитку у виробництві.
— Комплексний КТШ — відповідає найменшому
рівню диференціації (значній виокремленій частині
або готовому об'єкту будівництва та декільком ком6
плексам операцій (роботам)). Об'єднує декілька ук6
рупнених КТШ. Використовується для інвесторсь6
ких розрахунків, продажів та клієнтського сервісу в
рамках девелоперської діяльності.
Рис. 2 містить підхід до диференціації та струк6
турування конструктивно6технологічного шаблону
на різних фазах інвестиційно6будівельного проекту.
Відповідно до рисунку, підтверджується тенденція
до збільшення деталізації будівельних інформаційн6
их моделей в ході розвитку інвестиційно6будівельно6
го процесу.
З рисунку видно, що структурування КТШ відбу6
вається за технологічним, просторовим принципом та за
марками проектної документації. Аналіз марок проект6
ної документації показав, що вони поєднують техноло6
гічний та просторовий принцип структурування, і від6
так потребують доопрацювання. Раціональним здаєть6
ся доопрацювання у бік технологічного принципу,
тобто відповідно технологічних потоків, так як проект6
на документація є завданням для виробництва робіт.
Взаємодія зацікавлених сторін будівельного
виробництва при використанні концепції "конструк6
тивно6технологічний шаблон в будівництві". Як
зазначено вище, зацікавлені сторони при використан6
ні концепції "конструктивно6технологічний шаблон
у будівництві" можна розділити на три групи: зов6
нішні учасники (державні органи контролю, інвес6
тори, споживачі), управляюча сторона (інженер6кон6
сультант), сторони, що управляються (розробники
КТШ, підрядники та постачальники). Аналіз рис. 3
обґрунтовує виділення цих сторін.
Аналіз рис. 3 показує, що роль інженера6консуль6
танта при використанні КТШ є потрійною:
— З одного боку, інженерконсультант повинен
управляти знаннями інвестиційно6будівельного про6
цесу. Для спрощення ця роль позначена на рисунку
"БІМ6менеджер".
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Рис. 1. Диференціація конструктивно6технологічного шаблону
при різних організаційних факторах середовища будівництва

— З другого боку, інженер6консультант повинен
працювати над заохоченням зовнішніх учасників в
ході проекту — тобто постійними продажами та
сервісним обслуговуванням. Для спрощення ця роль
позначена на рисунку "комерсант".
— З третього боку, інженер6консультант має
управляти інвестиційно6будівельним процесом —
здійснювати лідерство, організацію, адміністрування
проекту. Для спрощення ця роль позначена на рису6

нку "керівник будівельного проекту".
Як видно з рисунку, взаємодія інженера6консуль6
танта із підрядниками та постачальниками проводи6
ться через моделі продукту та процесів проекту —
сукупність КТШ. У цьому йому допомагає команда
проекту, якій він делегує ряд функцій управління:
— Розробку моделі продукту — проектувальн6
ику; розробку моделі процесів — кошториснику чи
технологу будівельного виробництва.

Рис. 2. Диференціація та структурування конструктивно6технологічного шаблону на різних фазах інвестиційно6
будівельного проекту (примітки: 1 стадії проектування прийняті відповідно до ДБН А.2.26362014; 2 марки комплектів
проектної документації прийняті відповідно до ДСТУ Б А.2.464:2009)
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Рис. 3. Принципова схема управління знаннями при використанні інжинірингового підходу та концепції "конструктивно6
технологічний шаблон в будівництві" (примітки: 1 BIM (Building Informational Modelling) — будівельне інформаційне
моделювання; 2 ERP (Enterprise Resource Planning) — планування ресурсів підприємства; 3 CSRP (Customer Synchronized
Relationship Planning) — клієнтоорієнтоване планування взаємодій)

— Видача завдань проходить автоматизовано
при налагодженій роботі розробників моделі.
— Контроль реалізації моделей проходить із залу6
ченням інженерів, що здійснюють авторський нагляд та
геодезистів — для контролю відповідності моделі про6
дукту та фактично виконаної будівлі: із залученням
інженерів, що здійснюють технічний нагляд — для конт6
ролю технологічної дисципліни, обсягів робіт та ви6
користаних ресурсів, тобто для контролю відповіднос6
ті моделі процесів та фактично виконаних робіт.
Для виконання допоміжних функцій (матеріаль6
но6технічного та виробничо6технічного забезпечення,
фінансового моніторингу тощо) можуть залучатися
додаткові спеціалісти згідно організаційної структу6
ри інвестиційно6будівельного процесу. Вони мають
користуватися первинною інформацією, що містить6
ся у КТШ.
Рекомендації із використання конструктивно6
технологічних шаблонів у державному управлінні бу6
дівництвом. На теперішній час стан шаблонування
архітектурно6конструктивних рішень та нормування

організаційно6технологічних рішень в Україні зали6
шає бажати кращого. Держава не має процесів ство6
рення, актуалізації та використання національних
баз даних будівельних матеріалів, ресурсів, техноло6
гій у цифровому вигляді. Ресурсні елементні кошто6
рисні норми не завжди можуть використовуватись
при інвестиційно6будівельному процесі, так як мо6
жуть не відповідати реальному будівельному вироб6
ництву в повній мірі. Тому актуальним є використан6
ня КТШ як інструменту державного шаблонування
та нормування в будівництві, а також як інструмент
впровадження інновацій. Відповідний алгоритм по6
казаний на рис. 4.
Зрозуміло, що для початку індустріального вико6
ристання в будівельній галузі України необхідна наяв6
ність критичної маси КТШ: актуальних, узгоджених
та створених відповідно до стандартів. Для цього
пропонується йти двома шляхами:
1. Створення комплексів КТШ в рамках ряду
пілотних проектів, що виконуються за рахунок держ6
авного бюджету.
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Рис. 4. Використання конструктивно6технологічного шаблону при запровадженні архітектурно6конструктивних
та організаційно6технологічних інновацій в будівництві

2. Заохочення найбільших представників буді6
вельного бізнесу розробляти та узгоджувати КТШ у
державних органах за допомогою надання податков6
их, кредитних, містобудівних та інших преференцій.
Звичайно, ефективним ввижається використов6
увати обидва шляхи. В такому разі можливо бути
поєднати інноваційні підходи до інвестиційно6бу6
дівельної діяльності сучасного бізнесу та взаємоу6
згодженість та універсальність КТШ в межах держ6
ави. На першому етапі можливо розробляти КТШ "6
як є", тобто у відповідності з найбільш поширеними

архітектурно6конструктивними та організаційно6те6
хнологічними рішеннями. Після накопичення кри6
тичної маси узгоджених КТШ можна надати можли6
вість використання у закупівлях оптимізованих
КТШ (наприклад, із зменшенням витрат праці чи
машинного часу відносно нормативних). Такі опти6
мізовані КТШ і будуть відображати розроблені інно6
вації.
Описаний алгоритм запровадження архітек6
турно6конструктивних та організаційно6техноло6
гічних інновацій в будівництві за допомогою КТШ є

Рис. 5. Запровадження концепції "конструктивно6технологічний шаблон в будівництві"
в технічному регулюванні у сфері містобудування
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передумовою підвищення ефективності державного
управління у містобудуванні. Це можливо за рахунок
контролю моделей та реального стану на різних ета6
пах інвестиційно6будівельного процесу (рис. 5).
Використання КТШ в технічному регулюванні
у сфері містобудування потребує ряду доопрацювань
нормативної бази. Серед них:
Розробка спеціалізованого стандарту щодо ство6
рення, структурування, зберігання та поширення
конструктивно6технологічних шаблонів, що буде
розширенням та актуалізацією вітчизняних рекомен6
дацій з НОПіУ.
Поновлення необхідності розробки та узгоджен6
ня містобудівного розрахунку у вигляді моделей про6
дукту та процесів інвестиційно6будівельного проце6
су шляхом коригування Закону України "Про регу6
лювання містобудівної діяльності" та Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення містобудівної дія6
льності".
Коригування в частині використання конструк6
тивно6технологічних шаблонів "Порядку затвердж6
ення проектів будівництва і проведення їх експерти6
зи", "Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів" та пов'язаних нормативно6
правових актів.
ДБН А.3.165:2016 "Організація будівельного
виробництва" — в частині використання КТШ при
організаційно6технологічному проектуванні: розро6
бці проектів організації будівництва, проектів виро6
бництва робіт в складі комплексних моделей продук6
ту та процесів проекту; заміни традиційних техноло6
гічних карт та регламентів на їхні розширені аналоги
— КТШ.
ДСТУ Б Д.1.161:2013 "Правила визначення
вартості будівництва" — в частині можливості ви6
користання КТШ для прямих витрат.
ДСТУ6Н Б Д.1.166:2013 "Настанова щодо розро6
блення ресурсних елементних кошторисних норм на
будівельні роботи" та серія ДСТУ Б Д._._6_: 20__ "6
Ресурсні елементні кошторисні норми" — в частині
витрат ресурсів на нові та традиційні технології.
ДК 01862000 "Державний класифікатор будівель
та споруд", ДБН А.2.26362014 "Склад та зміст проект6
ної документації на будівництво" та ДСТУ Б А.2.46
4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої доку6
ментації" — в частині структуроутворення будівель6
них інформаційних моделей, що складаються з КТШ.
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" —
в частині деталізації матеріальних ресурсів, що є скл6
адовою КТШ.
Та інші нормативно6правові акти за необхідності.

Економічний та технічний ефект для державних
органів може досягатися за рахунок контролю інвес6
тиційно6будівельної діяльності — через контроль
версій КТШ на етапах:
— сертифікації матеріалів, технологій та устатк6
ування для включення в національні бази даних
КТШ;
— видачі містобудівних умов і обмежень (6
МУіО) та технічних умов;
— електронної експертизи (в тому числі, із ви6
користанням автоматизованих інструментів визн6
ачення колізій: просторових, технологічних, фінан6
сових тощо);
— прийняття будівлі в експлуатацію (шляхом
порівняння КТШ та фактично зведеної будівлі).
При цьому показниками ефективності є наступні:
— Прямі показники: відсоток взаємної відповід6
ності версій КТШ, пришвидшення обороту капіталу.
— Опосередковані показники: зниження вартос6
ті будівництва, експлуатаційних витрат, вартості
життєвого циклу; підвищення рентабельності буді6
вельної галузі, енергоефективність, показники вимог
до споруд, індекс задоволеності споживачів.
Висновки:
1. Аналіз інформаційних джерел показав, що іс6
нує ряд резервів підвищення ефективності будівни6
цтва в Україні: наукова організація праці і управлін6
ня, системний та процесний підходи, управління
проектами, інжиніринг, BIM (будівельне інформа6
ційне моделювання), виробниче та фінансове моде6
лювання. Для їхнього спільного використання актуа6
льною є розробка концепції "конструктивно6техно6
логічний шаблон у будівництві".
2. Розроблена концепція "конструктивно6техно6
логічний шаблон в будівництві" вперше дозволяє
підвищувати ефективність будівництва за багатьма
напрямками (комерційним, управлінським, архітек6
турно6конструктивним, технологічним, експлуата6
ційним); змінює принципи державного управління в
сфері містобудування в цілому та інженера6консуль6
танта зокрема.
3. Взаємодія зацікавлених сторін через моделі
продукту та процесів інвестиційно6будівельних про6
ектів дозволяє формалізувати діяльність інженера6
консультанта та налагодити контроль будівництва з
боку державних органів.
4. Розроблені рекомендації змінюють підхід до
технічного регулювання у будівництві шляхом ство6
рення національних баз даних будівельної продукції
(сукупності матеріалів, ресурсів, технологій) та
модернізації підходу до архітектурно6конструктив6
ного та організаційнотехнологічного проектування.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКТИВНО<ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ
Аннотация. В статье сделан анализ резервов оптимизации инвестиционностроительной дея
тельности. Разработана концепция "конструктивнотехнологический шаблон в строительст
ве" и исследовано взаимодействие заинтересованных сторон строительного производства при
ее использовании. Предложены рекомендации по использованию конструктивнотехнологиче
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нормативные документы, требующие изменений, и соответствующие предложения.
Установлено, что конструктивнотехнологические шаблоны, как информационные блоки моде
лирования продукта и процессов строительства, могут использоваться при управлении в
широком смысле. В том числе, при государственном управлении: при контроле национальных
справочников материалов, ресурсов, технологий, оборудования; при градостроительном обосн
овании; при экспертизе согласительной стадии проектной документации; при сдаче здания в
эксплуатацию. Предложено использование КТШ как инструмента государственного шабло
нирования и нормирования в строительстве, а также как инструмент внедрения инноваций.
Для этого необходимо создавать соответствующие национальные базы данных как силами от
дельных специалистов частного сектора строительной отрасли, так и в проектах строитель
ства с государственным финансированием.
Ключевые слова: конструктивнотехнологический шаблон; государственное управление
строительством; инженерконсультант; инжиниринг.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CONSTRUCTION USING
CONSTRUCTIVE<TECHNOLOGICAL TEMPLATES
Abstract. The article analyzes the reserves for optimization of investment and construction activity. The
concept of "constructivetechnological template in construction" was developed and the interaction of
stakeholders of construction production at its use was investigated. Recommendations for the use of con
structivetechnological templates in public administration in the field of construction were offered. The
main normative documents that need to be changed and the corresponding proposals were described.
It was established that constructivetechnological templates, as information blocks of construction
modeling of product and processes, can be used in management in a broad sense. Especially, at public
administration: at control of national directories of materials, resources, technologies, equipment; at
townplanning substantiation; during the expertise of the conciliation stage of the project documentati
on; when putting the building into operation. The use of constructivetechnological templates as a tool
of national standardization in construction, as well as a tool for innovation was proposed. To do this, it
is necessary to create appropriate national databases both by individual specialists of the private sector
of the construction industry and in construction projects with state funding.
Keywords: constructivetechnological template; construction public administration; consulting engi
neer; engineering.
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