
© ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020 

КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО  МІСТ 
КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  ГОРОДОВ 
MUNICIPAL  ECONOMY  OF  CITIES 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК 

СЕРІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА АРХІТЕКТУРА 
 

ТОМ 6 ВИПУСК 159’2020 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22331-12231ПР від 23.09.2016 р. 

Наукове фахове видання категорія «Б» за спеціальностями 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 191, 192, 193, 194, 

261, 263, 273, 274,275 (наказ МОН України № 1301 від 15.10.19), 141, 183 (наказ МОН України № 1643 від 28.12.19) 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ   EDITORIAL BOARD  

БАБАЄВ В. М.   відповідальний редактор, 

д.держ.упр., ректор  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

  BABAYEV V. Editor-in-Chief, Dr. Sc., Rector of 

the O.M. Beketov NUUE 

СУХОНОС М. К.   

 

відповідальний секретар, д.т.н., 

проректор з наукової роботи, 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

  SUKHONOS M. Executive Managing Editor, Dr. 

Sc., Vice-rector of the O.M. Beketov 

NUUE 

ДЯДІН Д.В. к.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  DIADIN D. PhD, O.M. Beketov NUUE 

КОГАЛОВСЬКИЙ  В. к.т.н., Інженерний коледж «Самі 

Шамун», Ізраїль 

 KAGALOVSKY V. PhD, Engineering College "Sami 

Shamun", Israel 

ЛОБАШОВ О.О. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  LOBASHOV O. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ПЛЮГІН В.Є. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  PLUGIN V Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ЧУМАЧЕНКО І.В. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  CHUMACHENKO I. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ШЕВЧЕНКО Р.І. д.т.н., НУЦЗ України  SHEVCHENKO R. Dr.Sc., NUCDU 

ШМУКЛЕР В.С. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  SHMUKLER V. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ШПАЧУК В.П. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  SHPACHUK V. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

КООРДИНАЦІНА РАДА   COORDINATION COUNCIL  

ШУТЕНКО Л. М.  голова координаційної ради, д.т.н., 

почесний ректор  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

  SHUTENKO L. Chairman of the Coordination 

Council, Dr.Sc., Honorary Rector of 

the O.M. Beketov NUUE 

ГОВОРОВ П.П. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  GOVOROV P. Dr. Sc., O.M. Beketov NUUE 

ДАЛЕКА В.Х. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  DALEKA V. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ДРЕВАЛЬ І.В. д.архіт., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  DREVAL I. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ДУШКІН С.С. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  DUSHKIN S. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

КОНДРАЩЕНКО  О.В. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  KONDRASHENKO O. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

МАЛЯРЕНКО В.А. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  MALYARENKO V. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

МИХАЙЛИШИН О. Л. д.архіт.,  НУВГП  MYHAYLISHYN O. Dr.Sc., NUWEE 

ОСИЧЕНКО Г.О. д.архіт., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  OSYCHENKO G. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ТОВБИЧ В.В. д.архіт.,  КНУБА  TOVBICH V. Dr.Sc., KNUCA 

ФЕЙРУША С.Х. к.т.н., Університет Салахаддін – 

Ербіль, Ірак 

 FEIRUSHA S. PhD, Salahaddin University – Erbil,  

Iraq 

ХАРЧЕНКО В.Ф. д.т.н., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  HARCHENKO V. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ С.Г. д.архіт., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  CHECHELNITSKY S. Dr.Sc., O.M. Beketov NUUE 

ЧУДНОВСЬКИЙ А. к.т.н., Гамбурзький університет, 

Германія 

 CHUDNOVSKIY A. Ph.D., University of Hamburg,  

Germany 

ЮРКЕВИЧ І. к.т.н.,  Астонський університет, 

Великобританія 

 YURKEVICH I. Ph.D., Aston University,  

United Kingdom 

ЯНКЕЛЕВИЧ М. к.т.н., Парсонс, США  YANKELEVICH M. PhD, PARSONS, USA 

 

 

Адреса редакції / Editorial office address: 

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 / 17, Marshala Bazhanova Street, Kharkiv, 61002 

Тел./tel.: +38 (057) 707-33-21, e-mail: khg@kname.edu.ua 

ISSN (print) 2522 – 1809 
ISSN (online) 2522 – 1817 

Затверджений до друку Науково-технічною Радою Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова (протокол № 3 від 27 листопада 2020 року) 



Комунальне господарство міст, 2020, том 6, випуск 159   ISSN 2522-1809 (Print); ISSN 2522-1817 (Online) 

10          © Менейлюк О.І., Нікіфоров О.Л. 

УДК 69.055 : 004.9      DOI 10.33042/2522-1809-2020-6-159-10-18 

 

О.І. Менейлюк, О.Л. Нікіфоров 
 

Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна 

 

ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ШАБЛОНІВ 
 

Сучасними інноваціями в державному управлінні в сфері будівництва передбачається суттєва 

модернізація галузі на засадах інжинірингу та проектного менеджменту – введення ролі інженера-

консультанта. Ця роль передбачає широке коло комунікацій між усіма зацікавленими сторонами 

інвестиційно-будівельного процесу. Для вимірювання ефективності цих комунікацій та, відповідно, 

вимірювання ефективності діяльності інженера-консультанта, актуальним може бути використання 

інформаційного інструменту моделювання продукту та процесів будівництва – конструктивно-

технологічних шаблонів. 

Стаття містить аналіз резервів оптимізації інвестиційно-будівельної діяльності та опис 

можливостей реалізації цих резервів за допомогою конструктивно-технологічних шаблонів. Описано основні 

положення концепції «конструктивно-технологічний шаблон у будівництві» та представлено її як 

інформаційний інструмент управління будівництвом. Розроблено схему взаємодії програмних засобів в 

рамках концепції «конструктивно-технологічних шаблон у будівництві» та схему управління знаннями 

інженером-консультантом. Показано індикатори та шляхи підвищення ефективності взаємодії інженера-

консультанта із зацікавленими сторонами. Обґрунтовано показники ефективності діяльності інженера-

консультанта за умови використання конструктивно-технологічних шаблонів. 

Розроблені концепція та схеми дозволили дослідити взаємодії зацікавлених сторін будівельного 

виробництва. Показано, що при використанні концепції «конструктивно-технологічний шаблон у 

будівництві» інженер-консультант на якісно новому рівні може виконувати потрійну управлінську роль. Як 

БІМ-менеджер – має управляти знаннями інвестиційно-будівельної діяльності. Як комерсант – повинен 

заохочувати та задовольняти вимоги учасників в ході будівництва. Як керівник будівельного проекту – 

здійснює стратегічне лідерство та оперативну організацію і контроль будівельного виробництва. На цій 

основі обґрунтовано показники економічної та технічної ефективності інженера-консультанта як 

керуючого інвестиційно-будівельним процесом. 

 

Ключові слова: інженер-консультант, конструктивно-технологічний шаблон, показники 

ефективності, інжиніринг. 

 

Постановка проблеми 

Сучасними інноваціями державного управління 

є запровадження позиції інженера-консультанта в 

інвестиційно-будівельному процесі. Це є потужним 

стимулом розвитку будівництва на засадах 

інжинірингу та проектного менеджменту. Інженеру-

консультанту, як надавачу комплексних послуг з 

організації та контролю будівництва, замовником 

можуть бути делеговані широкі повноваження з 

підвищення якості, зниження вартості зведення та 

життєвого циклу будівлі. Проте, зміною № 2 до 

ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» передбачено, що замовники будівниц-

тва можуть включати до глави 10 «Утримання 

служби замовника» зведеного кошторисного 

розрахунку кошти в розмірі до 3% на залучення 

суб’єктів господарювання, які надаватимуть замов-

никам інженерно-консультаційні послуги у будів-

ництві. Така схема фінансування призводить до 

мотивації інженера-консультанта збільшувати 

кошторисну вартість для збільшення власної 

винагороди. Це суперечить принципам підвищення 

ефективності будівництва. Таким чином, існує необ-

хідність розробки спеціальних показників ефектив-

ності діяльності інженера-консультанта з метою 

розрахунку його винагороди. Для вимірювання таких 

показників необхідно розробити управлінську 

концепцію використання інформаційних технологій 

в будівництві, що дозволить фіксувати плановий та 

фактичний перебіг інвестиційно-будівельного 

процесу та вимірювати ефективність інженера-

консультанта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Аналіз інформаційних джерел показав, що 

можна виділити ряд резервів підвищення ефектив-

ності будівельного виробництва.
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Наукова організація праці і управління (НОПіУ) 

[4] у поєднанні з сучасними інформаційними техно-

логіями реалізується наступним чином. Вибір раціо-

нальних форм організації праці моделюється ступе-

нем деталізації процесів відповідно до організаційної 

структури підприємства. Впровадження нових мето-

дів і прийомів праці моделюється технологічними 

картами та регламентами та супутніми документами. 

Нормування і стимулювання праці моделюється 

кошторисними розрахунками та графіками вико-

нання робіт. 

Системний та процесний підходи дозволяють 

підвищити ефективність корпоративного управління 

[10–11]. Використання інформаційних технологій 

дає можливість реалізувати ряд принципів цих 

концепцій. Орієнтація на замовника реалізується 

такими моделями виробництва, які узгоджені з 

критеріями оцінки кінцевого продукту з боку 

замовника. Процесний підхід реалізується при 

розробці моделей в момент визначення прав, 

обов’язків та відповідальності за управління компо-

нентами моделі. Системний підхід є найбільш 

ефективним засобом створення моделей виробниц-

тва. Постійне поліпшення досягається через архіву-

вання версій моделей виробництва та їхнього порів-

няння за чисельними критеріями. Прийняття рішень 

на підставі фактів можливе при наявності достовірної 

на момент прийняття рішення компактної моделі, що 

дозволяє швидко та об’єктивно оцінити стан об’єкту 

управління. 

Управління проектами є стрижневою техноло-

гією управління у будівництві, адже будь-який 

будівельний проект має за мету створення унікаль-

ного продукту (за архітектурно-планувальними, 

територіальними, технологічними фінансовими та 

іншими ознаками) та є обмеженим у часі. Відтак 

використання практик управління проектами підви-

щує ефективність будівництва та визначає викори-

стання інформаційних засобів управління [1, 5]. 

Інжиніринг включає ряд різних робіт та послуг 

(зокрема інженерно-розвідувальних, консульта-

ційних, архітектурно-проектних, управлінських, 

дослідницьких, розрахунково-аналітичних тощо), 

поєднання яких надає їхньому замовнику додаткову 

цінність та конкурентоспроможність [8–9]. 

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 грошо-

вих потоків будівництва [3, 12]. Розвиток наукових 

досліджень технології BIM показав [2], що найбільш 

цікавими для науковців є наступні теми: робоче 

середовище; підходи до впровадження; зацікавлені 

сторони та виконавці процесу BIM; процес 

будівельного інформаційного моделювання; продукт 

BIM. Найбільш сучасні уявлення про технологію 

будівельного інформаційного моделювання втілено у 

серію стандартів ISO 19650 [6–7]. 

Розглянуті концепції управління недостатньо 

використовуються у практиці сучасних будівельних 

підприємств України. Необхідна концепція, яка 

об’єднає зазначені резерви ефективності у техно-

логію управління із використанням інформаційних 

програм – «конструктивно-техно-логічний шаблон у 

будівництві». Така концепція дозволить вимірювати 

ефективність керівного учасника будівництва – 

інженера-консультанта. 

Формулювання мети статті 

Метою статті є обґрунтування доцільних 

показників ефективності інженера-консультанта на 

основі його взаємодії із зацікавленими сторонами 

при використанні концепції «конструктивно-

технологічний шаблон у будівництві». Для 

досягнення зазначеної мети вирішені наступні 

завдання: 

1. Аналіз резервів оптимізації інвестиційно-

будівельної діяльності. 

2. Визначення концепції «конструктивно-

технологічний шаблон у будівництві». 

3. Дослідження взаємодії інженера-

консультанта із зацікавленими сторонами будівель-

ного виробництва при використанні розробленої 

концепції. 

4. Розробка рекомендацій із використання 

конструктивно-технологічних шаблонів для вимі-

рювання ефективності інженера-консультанта. 

Виклад основного матеріалу 

Визначення концепції «конструктивно-

технологічний шаблон у будівництві». 

Конструктивно-технологічний шаблон (КТШ) – це 

будівельна інформаційна модель, що містить дані з 

планувальних, конструктивних, технологічних, 

організаційних, експлуатаційних та економічних 

рішень у вигляді об’ємної параметричної частини 

будівлі чи споруди та пов’язаного з нею ресурсного 

графіку робіт. 

З комерційної точки зору, КТШ є наочним та 

надійним джерелом інформації при продажах та при 

клієнтському супроводі як для інвестора 

(консолідованого чи розподіленого), так і для 

основних зацікавлених сторін інвестиційно-

будівельного процесу – інженера-консультанта, гене-

рального проектувальника, генерального підрядника. 

Демонстрація продукту та процесів інвестиційно-

будівельної діяльності у план-фактному вимірі на 

усіх етапах життєвого циклу дозволяє розвинути та 

підтримувати мотивацію до участі усіх зацікавлених 

сторін. Точність та об’єктивність даних дає 

можливість  підвищити  взаємну  довіру  та  цінність
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участі у проекті. Альтернативним шляхом 

комерційного розвитку є створення та використання 

інноваційного продукту. КТШ є моделлю, що 

дозволяє виявляти планову та фактичну ефективність 

інновацій, запроваджувати їх та за рахунок цього 

розвивати комерційну діяльність. 

З управлінської точки зору, КТШ дозволяє 

формалізувати операційну складову бізнес-моделі. 

За рахунок цієї формалізації знижується необхідність 

концентруватися на адмініструванні та організації 

виробництва. Через це підвищується якість управ-

ління та з’являється можливість приділити більше 

уваги лідерству та стратегії, неформальним факторам 

управління.  

З архітектурно-конструктивної точки зору 

використання КТШ включає усі переваги 

використання БІМ, з технологічної – використання 

принципів НОПіУ. 

З експлуатаційної точки зору поєднання 

архітектурно-конструктивної та технологічної 

складової дозволяє розраховувати ефективність 

інвестиційно-будівельної діяльності за весь час 

життєвого циклу будівлі на основі комплексної 

моделі – сукупності КТШ. 

Рисунок 1 містить схему взаємодії програмних 

засобів при використанні концепції «конструктивно-

технологічний шаблон у будівництві». 

Аналізуючи схему, можна зауважити наступне: 

− «Ядром» КТШ є моделі продукту та процесів 

проекту, однак КТШ може включати ряд результатів 

допоміжних розрахунків та документів. 

− Сукупність КТШ, взаємопов’язана органі-

заційними та технологічними зв’язками, формує 

модель планування ресурсів підприємства (ERP). Ця 

модель є динамічною у просторі (формується на 

основі моделі продукту проекту) та часі (включає 

управління наявними ресурсами). 

− Основа оперативного плану КТШ заклада-

ється у моделі продукту проекту, тому критично 

важливим є контроль реалізації принципів концепції 

при її розробці. 

− Взаємодія КТШ із навколишнім середо-

вищем реалізується через інформаційні засоби 

розширеного управління ресурсами (XRP) та плану-

вання ресурсів, синхронізовані зі споживачем 

(CSRP). При цьому важливим є документарна 

фіксація входів та виходів, що передбачає носій 

інформації та відповідальність особи, що надає 

інформацію. 

− Для ефективної взаємодії програмних 

засобів у рамках концепції КТШ має бути 

затверджений регламент підприємства, в якому 

описані як відповідальні виконавці за роботу в тих чи 

інших програмних продуктах, так і строки, 

періодичність та формати передачі даних. Цей 

документ може відрізнятися в залежності від 

ступеню зрілості управління у підприємстві, ступеню 

зрілості управління знаннями, задіяного програмного 

забезпечення, інших факторів, та у будь-якому разі 

базується на БІМ-регламенті. 

Взаємодія інженера-консультанта із зацікав-

леними сторонами будівельного виробництва при 

використанні розробленої концепції. Як зазначено 

вище, зацікавлені сторони при використанні 

концепції «конструктивно-технологічний шаблон у 

будівництві» можна розділити на три групи: зовнішні 

учасники (державні органи контролю, інвестори, 

споживачі), управляюча сторона (інженер-

консультант), сторони, що управляються (розроб-

ники КТШ, підрядники та постачальники). Аналіз 

рисунку 2 обґрунтовує виділення цих сторін. 

Аналіз рисунку 2 показує, що роль інженера-

консультанта при використанні КТШ є потрійною: 

− З одного боку, інженер-консультант повинен 

управляти знаннями інвестиційно-будівельного 

процесу. Для спрощення ця роль позначена на 

рисунку «БІМ-менеджер». 

− З другого боку, інженер-консультант 

повинен працювати над заохоченням зовнішніх 

учасників в ході проекту – тобто постійними 

продажами та клієнтським сервісом. Для спрощення 

ця роль позначена на рисунку «комерсант». 

− З третього боку, інженер-консультант має 

управляти інвестиційно-будівельним процесом – 

здійснювати лідерство, організацію, адміністрування 

проекту. Для спрощення ця роль позначена на 

рисунку «керівник будівельного проекту». 

Як видно з рисунку, взаємодія інженера-

консультанта із підрядниками та постачальниками 

проводиться через моделі продукту та процесів 

проекту – сукупність КТШ. У цьому йому допомагає 

команда проекту, якій він делегує ряд функцій 

управління: 

− Розробку моделі продукту – 

проектувальнику; розробку моделі процесів – 

кошториснику чи технологу будівельного 

виробництва. 

− Видача завдань проходить автоматизовано 

при налагодженій роботі розробників моделі. 

− Контроль реалізації моделей проходить із 

залученням інженерів, що здійснюють авторський 

нагляд та геодезистів – для контролю відповідності 

моделі продукту та фактично виконаної будівлі: із 

залученням інженерів, що здійснюють технічний 

нагляд – для контролю технологічної дисципліни, 

обсягів робіт та використаних ресурсів, тобто для 

контролю відповідності моделі процесів та фактично 

виконаних робіт. 

Для виконання допоміжних функцій 

(матеріально-технічного та виробничо-технічного 

забезпечення, фінансового моніторингу тощо) 

можуть   залучатися   додаткові   спеціалісти   згідно
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організаційної структури інвестиційно-будівельного 

процесу. Вони мають користуватися первинною 

інформацією, що міститься у КТШ. 

Вимірювання ефективності інженера-

консультанта із використанням конструктивно-

технологічних шаблонів. На рисунку 3 наведений 

алгоритм використання КТШ при задоволенні вимог 

зацікавлених сторін інвестиційно-будівельного 

процесу – комерційній діяльності. Головною ідеєю 

розробленого алгоритму є прозоре співставлення 

вимог зацікавлених сторін та переваг конструктивно-

технологічних шаблонів у план-фактному вимірі 

протягом всіх етапів інвестиційно-будівельного 

процесу. Під зацікавленими сторонами на рисунку 3 

розуміються як державні органи контролю 

(відповідність версій КТШ нормативним вимогам, 

містобудівним вимогам, правилам виконання 

будівельних робіт, затвердженому експертизою 

проекту тощо), так і інвестори та кінцеві споживачі 

будівельної продукції (відповідність версій КТШ 

перевагам, що важливі для сторін, контрактним 

зобов’язанням тощо). 

 

  

  

Рис. 1. Взаємодія програмних засобів в рамках концепції «конструктивно-технологічних шаблон у 

будівництві» (темно-сірим виділено «ядро» КТШ – моделі продукту та процесів проекту; курсивом – 

інформація, що передається; стрілками показаний напрямок передачі інформації)

Конструктивно-технологічний шаблон – 

сукупність КТШ формує ERP (систему планування ресурсів підприємства) 

структура, номенклатура 

та обсяги робіт 

Програма для календарного моделювання 

процесів проекту 

Програма для будівельного інформаційного 

моделювання продукту проекту 

Програми для розрахунків параметрів 

конструкцій, інженерних мереж, 

енергоефективності тощо 

Програми для 

кошторисних 

розрахунків 

Програми розрахунків ефективності 

проекту: інвестиційної, вартості 

життєвого циклу, доцільність 

конструктивів та технологій тощо 

принципові схеми 

конструкцій та мереж 

ресурсні призначення, 

одиничні розцінки  

структура, номенклатура, 

строки та вартість робіт 

 

CSRP – планування ресурсів, 

синхронізоване зі споживачем 

XRP – розширене управління 

ресурсами  

(включає хмарне сховище, 

органайзери, засоби зв’язку) 

допоміжні документи 

та апріорні дані 

вимоги 

зацікавлених 

сторін дані про продукт 

проекту 

еф
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т
и
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і 
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Рис. 2. Принципова схема управління знаннями при використанні інжинірингового підходу та концепції 

«конструктивно-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) – клієнто-орієнтоване планування взаємодій) 

 

Рисунок 4 містить алгоритм використання 

концепції «конструктивно-технологічний шаблон в 

будівництві» при бізнес-моделюванні для 

підвищення ефективності управління. Основною 

перевагою, що реалізує КТШ в даному напрямку, є 

підвищення швидкості логістики ресурсів при 

інвестиційно-будівельному процесі: 

− використання передзаготовлених інформа-

ційних блоків та сучасних програмних продуктів 

дозволяє готувати оптимізовані рішення при 

організації виробництва, а також зменшити цикл 

контролю та прийняття рішень при управлінні; 

− це, у свою чергу, дає можливість приймати 

більш оперативні рішення при відхиленні перебігу 

інвестиційно-будівельного процесу від плану чи при 

зміні зовнішніх умов; 

− прийняття оперативних рішень дозволяє 

запобігти неефективних витрат ресурсів та 

направити їх у пріоритетному напрямку.

• проектувальник; 

• кошторисник, технолог. 

• інженер-консультант:  

комерсант/керівник будівельного проекту/БІМ-менеджер. 

• підрядник/виконавець робіт; 

• постачальники. 

• інженер авторського нагляд; 

•  геодезист; 

• інженер технічного нагляду. 

Модель продукту проекту (об’єкта) Модель процесів проекту 

Контроль реалізації моделей об’єкту та 

процесів. 

Проектування моделі об’єкту та 

планування моделі процесів.  

Видача завдань. 

Об’єкт будівництва 

Підвищення цінності та 

ефективності КТШ – шляхом 

аналізу ризиків та трендів у 

план-фактному вимірах. 

Наукова 

організація 

праці і 

управління. 

Шаблонування КТШ – шляхом 

стандартизації архітектурно-

будівельних рішень та нормування 

організаційно-технологічних рішень. 

«хмарні» технології;   віртуальна та доповнена реальність; 

дрони та тахеометри;  BIM, ERP, CSRP. 

• інвестор; споживачі будівельної продукції. 

Продажі та клієнтський сервіс. 
Задоволення вимог до інвестиційно-

будівельної діяльності. 

• державні органи контролю; 
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Рис. 3. Використання конструктивно-технологічного шаблону у комерційній діяльності в будівництві 

(1 CSRP (Customer Synchronized Relationship Planning) – клієнто-орієнтоване планування взаємодій) 

 

 
Рис. 4. Використання конструктивно-технологічного шаблону в управлінській діяльності в будівництві        

(1 ERP (Enterprise Resource Planning) – планування ресурсів підприємства) 

 

Попереднім аналізом (рис. 2) виділено потрійну 

роль інженера-консультанта в організації та контролі 

інвестиційно-будівельного процесу, а також 

підпорядкованість йому розробників КТШ, підряд-

ників та постачальників. Тому для вимірювання 

ефективності    інженера-консультанта    є    доречним

Визначення вимог зацікавлених сторін. Класифікація вимог.

Розробка конструктивно-технологічних шаблонів як складових продукту інвестиційно-
будівельної діяльності.

Перевірка відповідності переваг розроблених конструктивно-технологічних шаблонів 
та вимог зацікавлених сторін. Коригування шаблонів при необхідності.

Розробка моделей продукту та процесів проекту на основі конструктивно-
технологічних шаблонів. Робота в CSRP.

Презентація сукупності конструктивно-технологічних шаблонів як продукту 
інвестиційно-будівельної діяльності.

Укладення контракту. Виконання контракту.

Доповнення конструктивно-технологічних шаблонів версіями про фактичний перебіг 
проекту. Презентація план-фактного порівняння моделі та фактичного стану проекту.

Задоволення вимог зацікавлених сторін інвестиційно-будівельного процесу.

Аналіз ринку будівельних та/або інжинірингових послуг. Визначення цільового клієнту 
та продукту, що він потребує.

Розробка бізнес-моделі (виробничої структури) та організаційної структури 
підприємства/проекту.

Розробка конструктивно-технологічних шаблонів як складових бізнес-моделі 
підприємства/проекту.

Розробка моделей продукту та процесів операційної діяльності підприємства чи 
проекту на основі конструктивно-технологічних шаблонів. Робота в ERP.

Видача завдань та контроль виробництва.

Прийняття оперативних управлінських рішень на основі фактичних даних у 
конструктивно-технологічних шаблонах. Оптимізація логістики ресурсів 

підприємства/проекту.

Підготовка оптимізованих рішень, зменшення циклу контролю та прийняття рішень 
при управлінні інвестиційно-будівельним процесом.
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визначити ступінь його відповідальності для кожної 

з трьох ролей та зафіксувати відповідні показники, 

головними з яких є: якість будівництва, вартість 

зведення та життєвого циклу будівлі. 

Таким чином, пропонується: 

− створити державну інформаційну 

інфраструктуру шаблонування архітектурно-

конструктивних та нормування організаційно-

технологічних рішень – національних баз даних 

конструктивно-технологічних шаблонів; 

− зобов’язати інженера-консультанта розроб-

ляти версії «цільовий план» для моделей продукту та 

процесів будівництва; 

− зобов’язати інженера-консультанта фіксу-

вати фактичний перебіг будівництва для моделей 

продукту та процесів будівництва із окремим 

погодженням періодичності цього контролю між 

замовником та інженером-консультантом; 

− вимірювати ефективність використання 

КТШ, співставляючи планові та фактичні показники 

будівництва; 

− розраховувати показники ефективності 

(табл. 1) на основі даних з моделей продукту та 

процесів будівництва, згідно з відповідальністю 

інженера-консультанта та ступенем підпоряд-

кованості йому проектувальників, підрядників та 

постачальників; 

− розраховувати винагороду інженера-

консультанта на основі показників ефективності із 

окремим погодженням їхнього складу та формули із 

замовником. 

 

Таблиця 1. 

Вибір показників ефективності інженера-консультанта в залежності від його ролі та ступеню 

підпорядкованості учасників інвестиційно-будівельного процесу 

Учасник 

будівництва 

Роль інженера-консультанта 

Комерсант Керівник будівельного проекту БІМ-менеджер 

Розробники та 

контролери моделі 

продукту проекту 

(проектувальники; 

інженери 

авторського 

нагляд; геодезисти) 

 

− динаміка трудовитрат 

проектувальників; 

− коефіцієнт корисної площі будинку, 

швидкість технологічного процесу 

та трудовитрати обслуговуючого 

персоналу;  

− вартість об’єкту будівництва, 

сукупна вартість зведення та 

експлуатації будівлі протягом 

життєвого циклу;  

− показники механічного опору та 

стійкості, пожежної безпеки, 

безпеки життєдіяльності та захисту 

навколишнього середовища, 

безпеки експлуатації, захисту від 

шуму, економії енергії 

− сукупна вартість 

зведення та 

експлуатації будівлі 

протягом життєвого 

циклу;  

− клас енергоефектив-

ності будівлі; 

− відсоток взаємної 

відповідності версій 

КТШ, точність 

виробничої 

інформації; 

− відсоток наявності 

виконавчої 

документації про 

якість робіт 

Розробники та 

контролери моделі 

процесів проекту 

(кошторисники, 

технологи; 

інженери 

технічного 

нагляду); 

постачальники 

 
− економічна ефективність 

виробництва; пришвидшення 

обороту капіталу 

− відсоток взаємної 

відповідності версій 

КТШ, точність 

виробничої 

інформації; 

− відсоток наявності 

виконавчої 

документації про 

якість робіт 

Підрядники/  

виконавці робіт 
 

− динаміка трудовитрат робочих, 

механоозброєність виробництва;  

− швидкість зведення будівлі чи 

окремих конструктивів  

− точність виробничої 

інформації 

Незалежно від 

підпорядкованості 

учасників 

− динаміка 

продажів; 

економічна 

ефективність 

маркетингу;  

− індекс 

задоволеності 

споживачів  

− проміжок між контрольними 

точками для прийняття рішень; 

− ступінь ентропії управління, рівень 

ризику використання ресурсів 
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Висновки 

1. Аналіз інформаційних джерел показав, що для 

спільного використання резервів підвищення 

ефективності будівництва актуальною є 

розробка концепції «конструктивно-

технологічний шаблон у будівництві». 

2. Розроблена концепція «конструктивно-

технологічний шаблон в будівництві» дозволяє: 

підвищувати ефективність будівництва за 

багатьма напрямками; зберігати планові та 

фактичні показники будівельного виробництва 

та порівнювати їх. 

3. Взаємодія зацікавлених сторін через моделі 

продукту та процесів інвестиційно-будівельних 

проектів дає можливість налагодити контроль 

інженера-консультанта з боку замовника за 

показниками якості, вартості зведення та 

життєвого циклу будівлі. 

4. Використання конструктивно-технологічних 

шаблонів дозволить розраховувати показники 

ефективності інженера-консультанта, врахо-

вуючи ступінь відповідальності інженера-

консультанта та підпорядкованість йому прое-

ктувальників, підрядників та постачальників. 
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MEASURING OF CONSULTING ENGINEER EFFICIENCY WHEN USING CONSTRUCTIVE-

TECHNOLOGICAL TEMPLATES 

O. Menejljuk, O. Nikiforov 

Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine 

 

Modern innovations in public administration of construction provide significant modernization of the industry 

on the basis of engineering and project management - the introduction of the role of consulting engineer. This role 

involves a wide range of communications between all stakeholders in the investment and construction process. It may 

be relevant to use an information tool for modeling the product and construction processes - design and technological 

templates - to measure the effectiveness of these communications and, accordingly, to measure the effectiveness of the 

consulting engineer. 

The article contains the analysis of reserves of optimization of investment and construction process and the 

description of possibilities of these reserves realization by means of constructive-technological templates. The main 

provisions of the concept of " constructive technological template in construction" were described and presented as 

information tool for construction management. The scheme of software interaction within the concept of "constructive-

technological template in construction" and the scheme of knowledge management by the consulting engineer were 

developed. Indicators and ways to increase the efficiency of interaction between the consulting engineer and 

stakeholders were shown. The indicators of efficiency of the consulting engineer under the condition of using 

constructive-technological templates were substantiated. 

The developed concept and schemes allowed to investigate the interactions of stakeholders in construction 

production. It is shown that when using the concept of "constructive-technological template in construction" the 

consulting engineer can perform a triple managerial role at a qualitatively new level. As a BIM manager, he must 

manage the knowledge of investment and construction activities. As a commercial specialist - must meet the 

requirements of participants during construction. As a construction project manager, he carries out strategic 

leadership and operational organization and control of construction production. On this basis, the indicators of 

economic and technical effect of the consulting engineer as a manager of the investment and construction process 

were substantiated. 

 

Keywords: consulting engineer, constructive-technological template, efficiency indicators, engineering. 
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