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Використання проектного аналізу дозволяє робити якісну і кількісну оцінку 

управлінських рішень і їх оптимізацію в процесі композиції інноваційно-

інвестиційного проекту в житлового будівництві. 
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Об‘єкти транспортного будівництва є особливо складними, специфічними та 

багатопараметричними. Життєвий цикл даних об‘єктів складається з фаз 

проектування, будівництва, експлуатації (рис.1) [1]. Фаза проектування – це процес 

визначення структурних і функціональних вимог до об‘єкту транспортного 

будівництва, а також визначення структури його конструкції та необхідних 

матеріалів. У свою чергу, фаза експлуатації включає ряд проектів з капітального і 

поточного ремонтів та експлуатаційного утримання, а також може включати проект 

реконструкції об‘єкта. 

 

 
Рис.1. Життєвий цикл об‘єктів транспортного будівництва 
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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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