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ВСТУП
У практиці розвинутої ринкової економіки існує

декілька систем управління будівництвом об'єкта. Ці
системи грунтуються на різних схе(
мах укладання договорів у конкурен(
тному середовищі інвестиційно(буд(
івельного сектора економіки. В за(
лежності від того, що для замовника
(забудовника) у відповідному проекті
є більш пріоритетним (строки, витра(
ти або якість/цінність),  обирається
та чи інша система. В результаті цьо(
го замовник у своєму проекті вико(
ристовує ту систему, яка найбільш
відповідає його інтересам, а підряд(
ни к я сно усв ідо млю є п ріор ите ти
відповідного проекту. Таким чином,
у кінцевому підсумку, вдається до(
сягти більш повної відповідності ре(
зультатів проекту визначеним цілям
і цінностям замовника. У нас в дер(
жаві такої систематизації та чіткої
класифікації моделей відносин учас(
ників інвестиційно(будівельного про(
цесу поки немає;  це важливе для
інвесторів, замовників і підрядників
питання залишається недостатньо
вивченим і підготовленим. Учасники
вітчизняного інвестиційно(будівель(
ного комплексу певною мірою вже
застосовують в практиці такі механі(
зми, як управлінський контракт, уп(
равління проектами, або девелоп(
мент, проте це відбувається скоріше
на інтуїтивний основі, без методоло(
гічного усвідомлення відмінностей
різних управлінських систем і особ(
ливостей певних договірних взаємо(
відносин. Отже, актуальність дослі(
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дження цих ринкових систем управління будівництвом,
з визначенням низки обставин, за якими доцільно оби(
рати ту чи іншу з них, є,  безумовно, дуже високою.

Таблиця 1. Принципова модель/матриця
визначення базових пріоритетів Замовника
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета цієї статті — окреслити різні ринкові

системи управління будівництвом, а також
принципи визначення тієї з них, яку слід засто(
совувати при певній позиції замовника / інвес(
торів щодо співвідношення пріоритетів ключо(
вих параметрів відповідного проекту. Для до(
сягнення цієї мети дослідження переслідує на(
ступні цілі:

— встановити методологічні принципи
ідентифікації пріоритетів замовника / інвес(
торів у термінах строків, витрат і цінності;

— визначити принципову модель, яка ле(
жить в основі кожної окремої системи управл(
іння будівництвом у ринкових умовах;

— проаналізувати, які комбінації пріори(
тетів замовника зумовлюють доцільність зас(
тосування тих чи інших систем управління буд(
івництвом;

— встановити корисність впроваджен(
ня запропонованого підходу для зацікавле(
них сторін інвестиційно(будівельних про(
ектів.

Науковою гіпотезою, яка пропонується для
розгляду, є те, що комплекс ключових пріори(
тетів замовника / інвесторів визначає ту сис(
тему управління (з їх ідентифікованого пере(
ліку), яку слід застосовувати в певних умовах
для досягнення найкращих результатів проек(
ту. Методами дослідження будуть слугувати
структурно(діяльнісний підхід, порівняльний
аналіз і виявлення причинно(наслідкових за(
лежностей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
(РЕЗУЛЬТАТІВ)

Кожен проект характеризується трьома ключовими ви(
мірами:

— час;
— кошти (витрати);
— якість (зміст проекту, цінність).
Ці характеристики невідворотно пов'язані між собою:

наприклад, якщо ви бажаєте досягти якіснішого (більш
цінного) результату, то маєте зміритися з тим, що це невідво(
ротно потягне за собою або збільшення часу, або зростан(
ня витрат (або і часу, і витрат одночасно).

Розпочинаючи проект, його ініціатор (забудовник, інве(
стор) має визначитись щодо пріоритетності зазначених вище
параметрів (принаймні, чим раніше він з цим визначиться,
тим краще). В одних випадках найбільш важливим для ньо(

Рис. 1. Каркас (framework) традиційної
системи управління будівництвом
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Рис. 2. Каркас (framework) системи роботи на
принципах проектно!будівельного контракту
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Рис. 3. Каркас (framework) системи окремих контрактів
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го буде отримати високу цінність, в інших
— обмежитись мінімально доцільною су(
мою коштів/витрат; в третіх ситуаціях —
ввести об'єкт в дуже стислі строки (на(
приклад, з метою опинитись на ринку пер(
шим); в інших — якась більш складна ком(
бінація пріоритетів. Крім того, важливим
питанням є ставлення ініціатора (забудов(
ника, інвестора) до ризиків, а також його
зацікавленість перекласти частину ризиків
на інших. Отже, четвертим виміром про(
стору ключових характеристик проекту
виступає ризик. Враховуючи зазначене
вище, в якості концептуальної матриці для
усвідомленого визначення пріоритетів по
ключовим параметрам проекту може бути
запропонована табл. 1.

Отже, наведена матрична модель доз(
воляє ідентифікувати пріоритети замовни(
ка в чотирьох вимірах базової характери(
стики проекту: час, витрати, цінність і ри(
зики. На сьогодні в Україні система ціно(
утворення в будівництві формально ба(
зується здебільшого на факторі витрат
(спираючись на існуюче кошторисне ре(
сурсне нормування), а трьом іншим фак(
торам відведені другорядні ролі. Проте
реальний механізм ціноутворення охоп(
лює не тільки витрати — проектом ство(
рюється цінність, будівництво і експлуата(
ція об'єкта обмежені певними часовими
рамками, проект знаходиться під впливом
чинних ризиків.

З іншого боку, в країнах з розвину(
тою ринковою економікою існує 6 різних
систем управління будівництвом, кожна з
яких має свої характерні особливості. Їх
розгляд почнемо з опису традиційної си(
стеми (див. рис. 1).

Таку систему управління будівниц(
твом доцільно застосовувати у випад(
ках, коли переважна більшість відпові(
дей на запитання матриці (табл. 1) зна(
ходиться у колонці В, а фактор часу
може мати навіть невисокий пріоритет.
Загалом ця система є доволі збалансо(
ваною і дозволяє надійно тримати кап(
італьні витрати в певних рамках. Про(
те, в Україні реально вона не дуже добре спрацьовує че(
рез те, що, по(перше, тендери часто проводяться не про(
зоро; по(друге, рекомендований нормативними доку(
ментами тип контракту ризики неточності кошторисних
обсягів робіт і розцінок покладає на замовника. Таким
чином, система управління будівництвом у нас в державі
схиляється здебільшого до забезпечення інтересів
підрядників.

Наступною наведемо систему проектно(будівельного
контракту (див. рис. 2), яка орієнтована на замовника, який
готовий покластися на досвід єдиного кваліфікованого
підрядника (і не схильний економити кошти на етапі роз(
роблення проектної документації).

Ця система управління будівництвом має свої пере(
ваги (наприклад, цінність проекту може оптимально зро(
сти завдяки інноваційним рішенням, що запропоновані об(
раним претендентом) і недоліки (наприклад, розроблен(
ня декількох варіантів проекту коштує недешево, а підряд(
ник в ході виконання контракту може намагатись отри(
мати дещо невиправдані переваги і вигоди). Отже, цю си(
стему доцільно застосовувати при високих вимогах до тех(

нічного рівня проекту і відповідно при значному пріори(
теті якості. Фактор мінімізації витрат при цьому не є пер(
шочерговим.

Тепер розглянемо систему окремих контрактів, за
якою, як і в попередньому випадку, робоча документація
розробляється паралельно з виконанням будівельних
робіт. Проте в цій системі вирішальну роль грає проекту(
вальник — архітектор по черзі залучає до виконання ок(
ремих пакетів робіт відповідних спеціалізованих підряд(
ників (див. рис. 3). Зазначена система дозволяє макси(
мально швидко розпочати будівельні роботи на об'єкті, і
завдяки цьому наблизити дату закінчення будівництва.
Пришвидшенню ходу реалізації проекту сприяє також те,
що роботи виконуються спеціалізованими підрядниками
(а спеціалізація зазвичай забезпечує високу продук(
тивність). З іншого боку, деякі нестиковки при виконанні
робіт різними підрядниками можуть призводити до потре(
би в додаткових роботах і відповідно додаткових витра(
тах. Рівень технічної та/або архітектурно(планувальної
складності об'єкта будівництва в цьому випадку також має
бути відносно невисоким.

Рис. 4. Каркас (framework) системи поетапного
девелопменту
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Таким чином, наведену систему окремих контрактів
доцільно застосовувати у випадках, коли найбільш важ(
ливим пріоритетом є час, складність проекту є віднос(
но невисокою, а пріоритет максимального зниження
витрат є порівняно незначним. Слід також зазначити,
що дана система пов'язана з підвищеною невизначені(
стю прогнозів руху грошових коштів по проекту. Але
цей недолік не несе великої загрози через невеликий
обсяг проекту, що є типовим для використання такої си(
стеми.

Далі висвітлимо процедуру, яка лежить в основі
так званої системи поетапного девелопменту (див. рис.
4). Розпочинається ця процедура з дослідження мож(
ливостей здійснення проекту і обрання тієї альтерна(
тиви, яка пов'язана з мінімальними витратами. Харак(
терною ознакою цього підходу є те, що Замовник, етап
за етапом, знаходить оптимальне рішення в трикутни(
ку факторів "час — витрати — цінність" в умовах впли(

ву ризиків. Тривалість процедури вип(
равдана тим, що у підсумку можна до(
сягти відмінних результатів проекту.

Розглянемо етапи цієї системи
організації будівництва в контексті ме(
тодології управління проектами. Згідно
з глобальними стандартами менеджмен(
ту", проект складається з п'яти фаз:
ініціалізація, визначення, планування,
виконання і закриття.

Фаза "Ініціалізація" охоплює дії, спря(
мовані на ухвалення рішення щодо почат(
ку проекту. На цій фазі, насамперед:

— формулюється мета проекту та
ідентифікується його цінність для ініціато(
ра;

— з'ясовується, чи відповідає проект
загальній стратегії розвитку (підприєм(
ства, організації, економічного регіону,
міста тощо);

— визначається місце проекту в за(
гальному портфелі проектів (або в про(
грамі), що дає змогу встановити пріо(
ритетність проекту і  бажані строки
його здійснення (тобто,  черговість
здійснення серед низки інших про(
ектів).

Фаза "Визначення" охоплює дії, спря(
мовані на з'ясування питання, чи є проект
життєздатним:

— встановлюються конкретні зав(
дання проекту (параметри продукту про(
екту);

— розглядаються різні можливі шля(
хи здійснення проекту і з них обирається
найбільш доцільний;

— визначається перелік дій (зміст)
проекту та комплекс ресурсів, необхідних
для його належної імплементації;

— визначається, чи можливо здійс(
нити проект з технічної, комерційної,
фінансової, економічної, організацій(
ної, екологічної та соціальної точок
зору;

— визначаються дати ключових
віх, а також початку і закінчення про(
екту.

Отже, ці дві фази відповідають ета(
пам 1—2 системи поетапного девелоп(
менту і завершуються обраною концеп(
цією проекту, ескізним планом витрат та

віхою "проект ініційовано/ не ініційовано".
Фаза "Планування" охоплює дії, спрямовані на органі(

зацію досягнення результатів проекту в межах існуючих ре(
сурсних обмежень і реалістичних часових рамок. На цій фазі,
насамперед,:

— призначаються відповідальні за здійснення кожної
частини проекту;

— визначаються джерела отримання ресурсів в обся(
гах, необхідних для здійснення проекту;

— планується послідовність всіх дій і строки їх вико(
нання за базовим графіком;

— готується детальний план управління ризиками;
— організується проектне фінансування, здійснюється

структурування угод і укладаються контракти.
Отже, ця фаза охоплюється етапами 3—5 досліджуваної

нами системи, крім двох останніх блоків, які відносяться до
фази "Виконання".

Зважаючи на переваги і недоліки системи поетапного

Рис. 5. Каркас (framework) системи управлінського
контракту
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девелопменту, можна зробити вис(
новок, що її доцільно застосовувати,
коли всі три фактори проекту (час,
витрати і цінність) мають високі пріо(
ритети, ці пріоритети майже рівні, а
Замовник намагається максимально
уникнути ризиків шляхом того, що
створюються процедурні умови для
прийняття найбільш доцільних
рішень впродовж "ланцюжка" окре(
мих етапів підготовки проекту.

Тепер перейдемо до розгляду
процедури організації будівництва
на основі управлінського контрак(
ту (див. рис. 5). Характерною оз(
накою такої системи є те, що під(
рядники один за одним викону(
ють сво ї  укрупнені  ко мплекси
робіт.

На відміну від системи окремих
контрактів, яка застосовується у до(
волі нескладних та незначних за об(
сягами проектах, система управлі(
нського контракту призначена для
більш крупних і комплексних про(
ектів. Проте, рівень невизначеності
тут помітно нижчий порівняно з ви(
падками, коли доцільно застосову(
вати систему поетапного девелоп(
менту. Крім того, система управлі(
нського контракту хоч і ставить до(
волі високі вимоги до якості, від
проекту не вимагається, щоб він мав
якісь відмінні ціннісні властивості.
Тут немає потреби і у тому, щоб ви(
користати передовий (чи навіть
інноваційний) досвід комплексного підрядника, як це
відбувається при застосуванні системи проектно(буді(
вельного контракту. Натомість, система управлінського
контракту доцільна, коли пріоритети стислих строків і кон(
трольованих мінімальних витрат будівництва є дуже ви(
сокими.

Зараз можна приступити до розгляду шостого підходу
до організації управління будівництвом — системи проект(
ного менеджменту (див. рис. 6).

Характерними ознаками цієї системи є підвищена
креативність в ході підготовки проекту і створення цін(
ності, а також максимально надійна керованість інвес(
тиційно(будівельного процесу. Цей підхід доцільно за(
стосовувати у різних випадках співвідношення пріори(
тетів, коли Замовник бажає досягти більш вагомих ре(
зультатів, ніж можна отримати, використовуючи іншу
відповідну систему управління будівництвом. Можна
сказати, що ця система є додатком до будь(якої з ви(
щерозглянутих нами систем; додатком, який потребує,
звичайно ж, певних витрат, проте і надає вагомі виго(
ди.

ВИСНОВКИ
Дослідивши принципи застосування методології іденти(

фікації пріоритетів замовника щодо цілей проекту, для виз(
начення доцільної системи управління будівництвом об'єкта
можна зробити наступні висновки:

— матрицю ідентифікації базових пріоритетів замов(
ника доцільно формувати на основі ключових запитань
щодо строків, витрат, цінності (якості, змісту) та ризиків
проекту;

— завдяки тому, що кожна з систем управління будів(
ництвом має свої характерні переваги і недоліки, можна

визначити, яку з них доцільно застосовувати при певному
наборі ідентифікованих пріоритетів замовника щодо про(
екту;

— завдячуючи використанню найбільш доцільної сис(
теми управління будівництвом в ході зведення окремого
об'єкта, знижується ймовірність невідповідності результатів
проекту його базовим цілям, зростає передбачуваність і кон(
трольованість дій учасників інвестиційно(будівельного про(
цесу.

Застосування окресленої вище методології сприя(
тиме вдосконаленню концепції ціноутворення в буді(
вельно(інвестиційному комплексі України, а також сти(
мулюватиме розробку і впровадження в Україні різних
сучасних типів контрактів на капітальне будівництво
об'єктів.

Конкурентоздатність інвестиційно(будівельного про(
екту визначається здатністю вчасно надати споживачеві
високу цінність за прийнятну ціну. Отже, вибір замовни(
ками по кожному окремому проекту відповідної систе(
ми управління будівництвом, виходячи з матриці пріо(
ритетів (строки, витрати, цінність) з урахуванням невиз(
наченості і ризиків, сприятиме підвищенню конкурентоз(
датності.
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Рис. 6. Каркас (framework) системи проектного менеджменту
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