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Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів дає змогу забезпечити: 

- кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку та чітке 

відображення кінцевих цілей і результатів реалізації не тільки проекту, що 

реалізується, а й підприємства в цілому; 

- підвищити ефективність управління процесами створення, освоєння, 

виробництва та споживання інноваційних продуктів. 

Для інноваційно-інвестиційних проектів в житловому будівництві 

рекомендується розглядати наступні складові аналізу: технічний, організаційний, 

інституціональний, управлінський, екологічний, комерційний, фінансовий і 

соціальний аналізи. 

Кожен аспект має свої характеристики, специфічні для житлового будівництва. 

Технічний аналіз передбачає розгляд, оцінку, оптимізацію і вибір найбільш 

прогресивних інноваційних технічних і технологічних рішень в процесі формування 

будівельної продукції. На стадії передінвестиційних досліджень обґрунтовується 

місце розташування об'єкту, вибирається будівельна система, що задовольняє 

вимогам інвесторів і кінцевих споживачів. На етапі ескізного і робочого проектування 

формуються об'ємні, архітектурно-планувальні і конструктивні рішення будівель. На 

етапі підготовки і в процесі будівництва об'єкту розглядаються ресурсна 

обґрунтованість і забезпеченість будівництва, варіанти інноваційних технологій 

виконання будівельних і монтажних робіт. 

Проте остаточний вибір технічних, технологічних рішень здійснюється з 

урахуванням ринкових, містобудівних і інших чинників. 

На ранніх стадіях розробки проекту критерієм вибору технічних рішень 

служить експертна оцінка технічної здійсненності створення і реалізації житлової 

продукції. 

Організаційний аналіз оцінює обстановку, обґрунтовує вибір способів 

встановлення взаємодії учасників інноваційно-інвестиційного проекту в житловому 

будівництві. Організаційний аналіз базується на застосуванні конкурсної системи 

відбору учасників інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві. 

Вибір системи відбору учасників визначається характером, складністю і масштабом 

проекту, кількістю претендентів, вимогою оперативності вирішення питань. 

Розглядаються процедури конкурсної системи і способи оцінки претендентів. 

Критеріями вибору переможця мають бути не лише цінові характеристики, але і інші 

критерії вибору (терміни, якість, надійність). Вибір значущості критеріїв можна 

визначати за допомогою вагових коефіцієнтів. 

Соціальний аналіз обґрунтовує взаємодію інноваційно-інвестиційного проекту 

в житловому будівництві з громадськістю, із зацікавленими групами людей. На стадії 



 51 

передінвестиційних досліджень визначається зона впливу проекту на громадські 

інтереси населення. Проводиться соціальна експертиза інноваційно-інвестиційного 

проекту в житловому будівництві. Вивчаються чинники режиму праці і оплати, 

організація найму робітників і підвищення їх кваліфікації. На сьогодні у найбільш 

економічно розвинутих державах світу поширення набула концепція «корпоративної 

соціальної відповідальності» (КСВ), що розуміється як «концепція, згідно з якою 

компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у свою комерційну діяльність та 

у їх взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі». Корпоративна 

соціально-економічна відповідальність є добровільною діяльністю компаній 

приватного та державного секторів, спрямованою на дотримання високих стандартів 

операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з 

персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище тощо, з 

метою вирівнювання існуючих економічних і соціальних диспропорцій, створення 

довірливих взаємовідносин між бізнесом, суспільством та державою. 

У процесі соціального аналізу вивчається вплив інноваційно-інвестиційного 

проекту в житловому будівництві на зміну культурного, медичного, освітнього, 

транспортного обслуговування працівників будівельників, нових мешканців і 

населення навколишньої місцевості. 

Інституціональний аналіз розкриває обстановку адміністрування, правила 

господарювання, міру сприяння організаційно-правових умов реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві. На етапі передінвестиційних 

досліджень вивчаються політичні, правові, адміністративні чинники (постанови, 

закони, нормативні документи). На етапі контрактних стосунків встановлюється 

регламент дій учасників інноваційно-інвестиційного проекту в житловому 

будівництві. На етапі будівництва об'єкту в процесі моніторингу контрактів 

аналізуються відхилення від правил, норм і їх вплив на ефективність проекту. На 

етапі реалізації продукції розглядається дотримання вимог відшкодування засобів 

інвестування, умов по передачі житлових площ у власність або доходів від продажу 

продукції.  

Управлінський аналіз передбачає розгляд умов формування системи 

управління будівництвом на основі вибору організаційної і виробничої структур 

управління підприємством і інноваційно-інвестиційним проектом в житловому 

будівництві. Управлінський аналіз - аудит потенційних учасників інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві для створення стійкої проектної 

команди і її взаємодії з іншими учасниками проекту. Взаємодія груп, підрозділів 

учасників повинна бути побудована на раціональному поєднанні громадських форм 

організації, тобто концентрації, спеціалізації, диверсифікації, комбінування і 

кооперації.  

Екологічний аналіз встановлює зміну і потенційний збиток довкіллю, що 

наноситься інноваційно-інвестиційним проектом в житловому будівництві і служить 

для обґрунтування заходів по забезпеченню життєдіяльності людини.  

Фінансовий аналіз передбачає оцінку умов інвестиційного сприяння на рівнях 

регіону і підприємств - учасників, доходності і ефективності інноваційно-

інвестиційного проекту в житловому будівництві і його впливу на інвестиційний 

розвиток зацікавленості сторін. 
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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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