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експлуатаційних якостей об‘єкта) та відновлення (виконання ремонтно-

відновлювальних заходів) [2]. Виходячи з зазначеного, постає проблема управління 

вартістю життєвого циклу об‘єктів транспортного будівництва. Адже, транспортні 

споруди обліковуються на балансах утримуючих організацій за принципами 

бухгалтерського обліку, тобто фактичні витрати на ліквідацію фізичного зносу 

об‘єкта не враховуються, або враховуються не в повній мірі. Ця проблема породжує 

значні похибки у поточній вартості об‘єкта. Таку вартість не можна визнати 

справедливою. 

На нашу думку, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень аналіз 

вартості життєвого циклу об‘єкта транспортної інфраструктури повинен включати: 

1. Визначення мети та цілей визначення вартості життєвого циклу або його окремої 

фази. 

2. Інвентаризація об‘єкта аналізу. 

3. Оцінка впливів процесів на фазі експлуатації. 

4. Визначення вартості життєвого циклу об‘єкта з урахуванням впливів та його 

якісного стану. 

Ключовим аспектом розвитку управління вартістю життєвого циклу об‘єктів 

транспортного будівництва є збір та накопичення історичних даних про вартісні та 

фізичні показники. Не останню роль в цьому процесі грає розвиток сучасних 

інформаційних технологій в галузі збору та обробки даних. Проте, в галузі 

транспортного будівництва системи управління вартістю тільки на початку свого 

розвитку, що в певній мірі ускладнює процес визначення вартості життєвого циклу 

об‘єкта. Використання таких систем і технологій покращило б процедуру збору та 

інтеграції даних, що необхідні для підтримки процесів аналізу та оцінки в управлінні 

об‘єктами транспортного будівництва. 
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Сучасність, з невпинним скороченням природніх ресурсів, вимагає нових 

рішень і підходів у проектуванні. Це тенденція, яку приймають і будівельники,   і 

виробники, і девелопери, і експлуатаційні компанії. Використання BIM дозволяє 
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знизити вартість будівництва, шляхом обрання найбільш економічно прийнятних  

рішень у всіх аспектах та етапах проекту. Наприклад, у поєднанні Allplan, ВСМ та 

власних розробок спеціалісти Allbau Software розробили низку алгоритмів для 

виконання цих задач за вітчизняних умов ціноутворення.  

Наша держава долучається до світового тренду на впровадження у сучасному 

будівництві принципів енергоефективного будівництва, і наступним кроком 

врахування затрат на протязі життєвого циклу об‘єкта, водночас ці заходи призводять 

до підвищення вартості та строків виконання проектів на початку.  

Сьогодні інформаційне наповнення об‘єктів, що проектуються, дозволяє 

моделювати економічний ефект для девелоперів, інвесторів, держави. Інформація про 

фізичні властивості матеріалів, відомості про кошторисну вартість і технологію 

будівельного процесу, тривалість виконання та строк експлуатації. Інструменти для 

інженерно-технологічних розрахунків, обмін даними з багатьма пов‘язаними 

програмами для побудови графіків, оцінки тривалості будівництва, вартості та 

економічної ефективності проектних рішень та оптимального вибору виконавців по 

вартості та строках. У різних програмних продуктів є рішення для вирішення цих 

питань, зокрема у середовищі Allplan це розробка компанії Nemetschek, Allplan ВСМ - 

для оцінки кожного етапу проекту з різною мірою вірогідності та для порівняння 

варіантів у вартісному аналізі. Із врахуванням показників енергоефективності, 

попередня оцінка викриває здороження кошторисної вартості будівлі за рахунок 

більш дорогих новітніх технологій збереження та економії ресурсів. Але вже в 

наступному етапі оцінки експлуатаційних витрат на обслуговування будівлі можна 

оцінити економічний ефект прийнятих рішень.  

При визначенні планової техніко-економічної ефективності енергозберігаючих 

технологій слід враховувати тенденцію невпинного зросту цін на енергоносії. Згідно  

такого підходу в очікуваний ефект від впровадження нових технологій потрібно 

додавати складову, пов‘язану  з перспективою здороження енергоресурсів.   

 

Які практичні задачі ми вирішуємо із застосуванням Allplan ВСМ та власних 

додатків: 

- автоматичний підбір нормативу по умовам кошторисної норми (вибір 

нормативу в залежності від геометричного параметру або іншого, що міститься 

у кошторисному нормативі) 

- ранжування витрат на будівництво елементів моделі 
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- проект підрахунку обсягів робіт, при тому методи підрахунку можуть 

відрізнятись від того, як рахує архітектор та конструктор, і бути налаштовані 

під потреби кошторисника, планувальника, підрядника, тощо 

- оцінка вартості змодельованих елементів та за потреби незмодельованих 

обсягів робіт, обсяги яких походять від елементів моделі 

- дані розрахунків вартості та трудовитрат можуть бути представлені у вигляді 

таблиць у різному відображенні: згруповані по видах робіт, по типах 

конструкцій, по топології, тощо 

- порівняння варіантів при застосуванні різних проектних рішень без втручання 

у модель – у тому числі, моделювання експлуатаційних витрат та врахування 

окрім вартості ще й очікуваної тривалості виконання елементів моделі: 

- передача обсягів робіт з моделі у кошторисні програми; 

 

Це все допомагає: 

-  змоделювати життя об‘єкту та розрахувати довгострокові переваги від 

здавалось би дорожчих спочатку проектних рішень; 

- обґрунтувати для інвестора доцільність прийняття проектних рішень; 

- на старті планування і проектування примати рішення, що знижують вартість 

та строки реалізації проектів, та водночас забезпечити оптимальні умови 

перебування людини. 

І ще один мотив економічної виправданості цих рішень, це сертифікація будівлі 

за одним із стандартів: LEED, BREEAM, DGNB, що одразу піднесе об‘єкт над 

конкурентами і може додати інвестиційної привабливості. 

 

Основні особливості та недоліки існуючих методів, показників та інструментів 

розрахунку вартості проектування та будівництва будівлі з врахуванням витрат 

життєвого циклу:  
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Серед особливостей можна назвати: 

- технологію оцінювання довготривалого економічного ефекту; 

- розробку бази унікальних розцінок для експлуатаційних розрахунків;  

- варіантне проектування з врахуванням зміни цін на енергоресурси;  

- підвищення привабливості інвестиційної для маркетингового відділу з 

отриманням сертифікату міжнародного зразка з впровадження 

енергозберігаючих технологій;  

- можливість передачі даних ВІМ моделі, створеної в Allplan, для подальшого 

використання експлуатаційними компаніями; 

- оперативна модифікація змін проектних рішень; 

- економічне обґрунтування запропонованих рішень. 

До недоліків відносимо: 

- відсутність на сьогодні розроблених методів визначення економічного ефекту в 

наявних інструментах в Україні; 

- недосконалість обміну даними між програмами для інформаційного 

моделювання BIM та суміжних;  

- новітні технології, які ще не набули розвитку в Україні, і лише проходять 

впровадження у країнах Західної Європи; 

- відсутність кваліфікованих спеціалістів в даному розділі проектування. 

 

Висновки.   

Включення у BIM моделювання економістів та кошторисників дозволяє 

оцінити вартість об‘єкту з врахуванням витрат життєвого циклу. Необхідність 

змінення моделі оцінки економічної ефективності проекту походить з доцільності 

розглядати інвестиційну привабливість обраної концепції проектування в 

довгострокових інвестиціях, тому що основний ефект прийнятих рішень на попередні 

стадії буде лише в більш привабливому у маркетинговому сенсі об‘єкті. А суттєвий 

ефект фінансової економії буде отримано лише у експлуатаційному періоді. 
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Обсяг функцій інженера-консультанта, які він виконує протягом реалізації 

будівельного контракту, залежить від того, що саме йому доручає Замовник.  

Як правило перед інженером ставиться низка задач, однією із основних є 

мінімізація ризиків учасників проекту протягом його реалізації. Інженер має 

оцінювати ризики проекту з різних професійних площинах. Оцінка ризиків щодо 

оцінки та досягнення запланованого рівня вартісних показників проекту лежить в 

компетенції кошторисника. 


